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Haninges sjövattenledning till Dalarö
krockar med miljöhänsyn
Haninge kommuns planerade sjövattenledning till Dalarö kan få betydande miljökonsekvenser i det värdefulla området kring Gålö naturreservat. Länsstyrelsen planerar att omvandla området till Stockholms
läns tredje marina naturreservat.
En ny sjövattenledning kommer att dras till Dalaröområdet i syfte att försörja en ökad mängd fastboende med
dricksvatten framöver.
- Det har varit på bordet länge. Dagens dricksvattenförsörjning från Sandemar är inte hållbar ur varken ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv, säger Tommy Lundin (FP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.
- Om dricksvattenförsörjningen och avloppsfrågan säkras, så möjliggör man för fler permanenta bostäder i området, fortsätter han.
Men den föreslagna dragningen på omkring 20 meter längs havsbotten utanför Gålö naturreservat kan innebära betydande miljöpåverkan för området. Det visar länsstyrelsens bedömning från i våras. Redan då hade
ledningen mellan/ Berga och Dalarö justerats ett antal gånger under samrådets gång med anledning av inkomna synpunkter.
"Lyhörda"
- De har varit lyhörda för inkomna kommentarer, säger miljöhandläggaren i ärendet på länsstyrelsen, Therese
Vestin.
Samtidigt konstaterar hon att den föreslagna vattenledningen skulle dras genom ett, av de ur fiske- och naturvårdssynpunkt viktigaste områdena i Stockholms län. I beslutet står att "ledningen kommer att gå igenom eller
tangera områden av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård, kust och skärgård samt farled, naturreservat och
Natura 2000 område, fredningsområde för fisk och olika lekområden för strömming och sik. Inom området finns
flera kända fornlämningar av framför allt vrak. Sammantaget bedömer länsstyrelsen med hänsyn till projektets
möjliga påverkan på miljön att den planerade vattenverksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Therese Vestin säger att kommunen kan ha justerat förslaget till dragningen efter länsstyrelsens beslut.
- Jag vet att de har haft ett stort samråd på grund av de stora naturvärdena.
Tommy Lundin kan inte på telefon redogöra för den exakta dragningen enligt nu gällande förslag som i juni
lämnades in till prövning hos miljödomstolen, men säger att kommunen strävat efter att tillgodose de intressenter som lämnat in synpunkter.
Säkert är dock att det miljömässigt viktiga området kommer att påverkas i någon mån.
- Gålö berörs på ett eller annat sätt, då ledningen dras nära landbacken och läggs på botten utanför området.
Men naturreservatet omfattar ej havsbottnen, säger Tommy Lundin.
Inte i nuläget. Men i Haninge kommun och hos länsstyrelsen pågår diskussioner om att göra vattenområdet
utanför Gålö till ett marint naturreservat. Biologer som dykt kring ön uppges tycka att området är mycket intressant.
Frågan är vilken av frågorna som snabbast mal genom myndighetskvarnarna: kommer miljödomstolen fatta
beslut om vattenledningen före det rika livet under vattenytan får skydd inom ett marint naturreservat?
- Jag hoppas miljödomen kommer i god tid före nästa sommar. Det ska inte ta mer än ett år, säger Tommy Lundin.
Miljöhandläggare Charlotta Christvall på länsstyrelsen säger att ett marint naturreservat är på gång. Hur långt
tid det kommer att ta vågar hon inte säga. En förhoppning är att det ska vara klart i slutet av 2010.
- Dels gjorde vi inventeringar förra året. Nu gör fiskeriverket en inventering av fiskyngel i området som de ska
lämna in före jul. En stor del av värdena i området ligger i lekområdena för fisken.
Sedan tidigare finns del två marina naturreservat i Stockholms skärgård, vid Fifång och vid Nåttarö.
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Analys ska göra Dalarö mer attraktivt
Dalarö torg, Fiskarhamnen och Hotellbryggan ska utformas som attraktiva mötesplatser. Tullhusparken ska få utomhusaktiviteter året om. Ja, åtminstone utreds möjligheterna genom en ortsanalys som Haninges kommunstyrelse givit två nämnder och
en förvaltning i uppdrag att genomföra.
Dalarö ska utvecklas genom en omfattande ortsanalys. Två nämder och en förvaltning har fått i uppdrag att initiera och genomföra analysen utifrån tre teman: plats, livsmiljö och förhållande till omgivningen. Syftet är att ge
heltäckande bild av hur Dalarö ska stärkas och utvecklas.
Senast under 2010 ska de berörda nämnderna redovisa till kommunfullmäktige hur och i vilken omfattning
uppdragen genomförts.
Bland annat har kommunstyrelseförvaltningen fått uppdraget att utreda möjligheten till utveckling av Tullhusparken för utomhusaktiviteter året om i samarbete med Statens fastighetsbyrå, samt att påbörja en utredning
av nya hamnlägen i Haninge.
Framkomligheten ska öka
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att föreslå hur att planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för
fler bostäder, infrastrukturer och service i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö. Man ska också utöka
drift och underhåll av Amerikaberget, parkmark, vägar, trappor och brandgator i samarbete med fastighetsägarna för att öka tillgänglighet och framkomlighet. Vidare ska man utreda om hur Dalarö torg, Fiskarhamnen och
Hotellbryggan ska utformas mer attraktivt som ortens mötesplatser.
Kultur– och fritidsnämnden har i uppdrag att förbättra underhållet av Schweizerbadet närmast Dalarö kanal
tillsammans med tomtägarföreningen i området.
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