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Yttrande över förslag till utbyggnad av Margretelunds Avloppsreningsverk.
Margretelunds Villaägareförening UPA vill avge yttrande och yrkanden enligt nedan
och på samtliga närboendes vägnar protestera mot utbyggnadsplanerna.
Reningsverket innebär redan idag en stor olägenhet för boende i närområdet. Lukter
har ej upphört och särskilt sommartid är de besvärande. Då vill de närboende särskilt
njuta av sina fastigheter. Vidare är det sommartid som många från regionen gästar
det intilliggande badet.
Med fog anser vi att Roslagsvatten AB och kommunen under flera år inte korrekt
skött reningsverket vilket medfört att ofullständigt renat avloppsvatten släppts ut i
Trälhavet.
Margretelunds Villägareförening har tidigare yttrat sig i ärendet. För enkelhets skull
biläggs detta yttrande:
Inför avgivandet av detta yttrande har MVF tagit del av bifogad
konsekvensbeskrivning. Däri nämns att två alternativ finns för omhändertagande av
Österåkers avloppsvatten. Den ena innebär att verket vi Margretelund byggs ut och
det andra att avloppsvattnet pumpas till Käppala och nuvarande reningsverk ändras
till en pumpstation. Vidare har MVF tagit del av och beaktar i detta yttrande de
förändringar i avloppsreninsgssituationen som avlutande av enskilda avlopp i bl. a
Svinninge och framtids Lervik. Brevik och Flaxenvik
Bland ytterligare argument framhålls:
Sakliga
Miljödomstolen förutsatte vid beviljande av tidsbegränsat tillstånd att ingen ytterligare
utbyggnad skulle ske i närområdet. Ett antal byggnadslov har emellertid beviljats
vilket innebär att detta villkor ej innehållits.
Förslaget innebär i det närmaste 30% utbyggnad av reningskapaciteten. Med fog kan
befaras att olägenheterna kan komma att växa med lika mycket.

Emotionella
Margretelunds slottsförvaltning donerade marken för mjuk verksamhet med bärighet
mot barn. Detta har kommunen ej efterlevt. MVF uppfattning att nuvarande
verksamhet är en sak men utbyggnaden är något annat. Roslagsvatten AB och
kommunen måste söka annan lösning för utbyggnadsbehovet.
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Lukten från reningsverket är fortfarande besvärlig och en närliggande fastighet går ej
att sälja ens till underpris.
Trafikförhållandena på Trälhavsvägen är besvärliga. Incidenter har förkommit där
barn varit nära att köras över av slambilar. Vidare saknar Trälhavsvägen cykelbana
och dessutom är den dåligt upplyst. Själva vägunderhållet är dessutom uselt med
skador i vägbeläggningen på många ställen och en återkommande översvämning där
vägen korsar ån från Valsjön till Säterfjärden. Vintertid uppkommer problem då vägen
inte plogas till sin hela bredd vilket medför att slambilar och personbilar inte kan
mötas. Personbilen tvingas då backa, ibland ganska långt.
Avloppsreningsverket ligger idag utan någon skyddszon mot bebyggelsen. Minsta
kalamitet når de boende direkt. Detta är ur olika säkerhetsaspekter ej acceptabelt.
Detta är en olämplig plats för ett avloppsreningsverk. Tyvärr har anläggningen funnits
näst intill 50 år men någon gång måste det tänkas om.
Eller, är tanken från naturvårdverket respektive huvudmännen att all framtida
utbyggnad av avloppsreningeförmågan skall ske vid Margretelunds
avloppsreningsverk?
Det är inte rimligt att boende inom Margretelunds avloppsreninsverks närområde
ensamma skall bära alla de avloppsmässiga olägenheter som utbyggnaden av
Åkersberga centralort mm innebär.
Det är ur MVF perspektiv orimligt och oförståeligt att naturvårdsveket överklagat de
tillstånd länsstyrelen beviljat om att pumpa Österåkers avloppsvatten till Käppala.
Länsstyrelen måste på lämpligt sätt hantera detta problem.
Juridiska
Roslagsvatten har misslyckats med reningen sedan 2010. Övergödningen i Trälhavet
har – vad som iakttagits – tilltagit under senare år.

Hemställan
Margretelunds Villägare förening UPA hemställer:
att Roslagsvatten AB och Östeåkers kommun ej beviljas begärda tillstånd för
miljöfarlig verksamhet
att Roslagsvatten AB och Östeåkers kommunen måste söka annan lösning på
avloppsreningen än Margretelunds avloppsreningsverk
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Österåkers kommun
Stadsarkitektkontoret
18486 ÅKERSBERGA

Yttrande över förslag till detaljplan MARGRETELUNDS RENINGSVERK
Österåkers kommun, Stockholms län från Margretelunds Villägareförening
Ekon.fören.
Bakgrund
Margretelunds tomtägare fick markområdet för Trälhavsbadet vid tomtområdets avstyckning
från slottet runt 1928.
Enligt obekräftad uppgift skall slottet ha donerat marken där reningsverket är uppfört till
kommunen för att användas till ett mjukare ändamål t.ex. verksamhet med bärighet mot barn
och ungdomar. Att använda den för reningsverk upplevs som ett starkt missbruk av
ändamålet och ett överutnyttjande av ändamålet med donationen.
MVF allmänna synpunkter
MVF är starkt kritiska till att man under alla år inte kommit tillrätta med de olägenheter
reningsverket medför. De kringboende upplever stora problem. De som bor närmast har bl.a.
vid informationsmöten anfört att de får kommentarer av utomstående av typen att de luktar
skit. Medlemmar med kvalificerade tjänster måste ha spec. kläder för att byta till på arbetet
samt duscha och parfymera sig för att inte ge omgivningen avsmak.
Det har även förekommit starka knallar nattetid som väckt kringboende även på längre
avstånd
MVF synpunkter i detaljfrågor
Planen bör skapa möjlighet för att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att luktproblemen
m.fl. problem elimineras. Hela verksamheten bör kapslas in. Lastbilstrafiken på
Trälhavsvägen måste minskas
Hemställan
Inför fastställandet av denna plan hemställs att alla tänkbara alternativ till placeringen prövas
ånyo samt att alla åtgärder som minskar olägenheterna i fösta hand i form av lukt och i andra
hand i form av tung trafik på Trälhavsvägen åläggs huvudmannen för reningsverket.
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