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Bräddning (utsläpp) av orenat avloppsvatten i Sätterfjärden, Österåkers kommun
Den 13 till 14 augusti i år släppte Roslagsvatten ut 3,5 miljoner liter orenat avloppsvatten i det
vattenområde som ingår fastigheten Söra 1:1 i Österåker. Margretelunds villaägareförening som äger
denna fastighet får anmäla Roslagsvatten för misstänkt miljöbrott.
Villaägareföreningen har med anledning av bräddningen ställt ett antal frågor till Österåkers
kommun, se PM 2019-09-12 i bilaga 1. Vid ett möte den 16 september hos kommunen lämnades svar
på föreningens frågor, se PowerPoint-presentation i bilaga 2. Kommunen har polisanmält
bräddningen den 20 augusti, ärende 5000-K1027380-19.
Roslagsvattens bräddning i år är inte den första bräddningen till Sätterfjärden. Villaägareföreningen
har tyvärr haft anledning att vid flera tillfällen påtala besvären med bräddningar, se t.ex. skrivelse
2014-08-25 i bilaga 3.
Det är villaägareföreningens uppfattning att Roslagsvatten inte tar problemen med bräddningar i
Sättrafjärden på allvar. Företaget har trots de återkommande problemen inte tekniskt anpassat
anläggningen för att förhindra ytterligare bräddningar. Och den interna organisationen ger
uppenbarligen inte den säkerhet och snabbhet som den borde ha – det tog i år ett helt dygn innan
man genom en privatperson som noterat toapapper i vattnet blev uppmärksammad på utsläppet.
Hur länge skulle det ha kunnat pågå om denna person inte hade reagerat? Av en tidningsartikel
framgår att människor ovetande hade hunnit bada vid Fiskartorpsbadet under det dygn då utsläppet
pågick.
Roslagsvattens oförmåga eller ovilja att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra bräddningar ter sig
oförsvarligt och oförklarligt mot bakgrund av att bolaget i en miljökonsekvensbeskrivning 2013
uppmärksammade att Sätterfjärden är känslig för avloppspåverkan (se bilaga 1).
Föreningen har för avsikt att återkomma i fråga om ersättning för skador och olägenheter på grund
av bräddningen.
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