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2017-03-09
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/317
Revidering av riktlinjer för länshållningsvatten
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Reviderade riktlinjer för länshållningsvatten fastställs.
2. Bygg- och miljödirektören delegeras med möjlighet till vidaredelegation att fatta
beslut om:
a. särskilda krav vid misstanke om förekomst av andra miljögifter än i tabell 2
b. särskilda krav för länshållningsvatten från sprängning
c. beslut om krav på åtgärd i samband med att gällande riktvärden inte uppnås
d. undantag rörande krav på analysfrekvens
e. justering av tillhörande blanketter

Ärendet i korthet

I samband med exploatering behöver vatten ofta pumpas bort från schakter, samt i
samband med sprängning av berg och liknade verksamheter. Detta vatten kallas
länshållningsvatten och innehåller ofta mycket näringsämnen, partiklar och ämnen
som kan vara skadliga, om det släpps ut orenat till sjöar och vattendrag.
För att uppnå kommunens miljömål om en god vattenstatus i sjöar och vattendrag,
samt de av Vattenmyndigheten fastställda miljökvalitetsnormerna för vatten, togs
riktlinjer fram år 2013, med bestämmelser för hur länshållningsvattnet ska
omhändertas och renas inom Järfälla kommun.
Bygg- och miljöförvaltningen har dock konstaterat att många entreprenörer inte
följer riktlinjerna fullt ut. För att förenkla för entreprenörerna att göra rätt, har
riktlinjerna därför förenklats och innehåller tydligare förklaringar. Blanketter har
även tagits fram för att underlätta vid anmälan och inrapportering av analysresultat.
Vidare förslår bygg- och miljöförvaltningen att tekniska nämnden delegerar till
förvaltningen att fatta beslut inom ramen för riktlinjerna samt justera tillhörande
blanketter vid behov.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-09
2. Förslag till riktlinjer för länshållningsvatten, 2017-03-09
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Bakgrund

Sedan EU:s ramdirektiv för vatten införlivades i den svenska lagstiftningen måste
kommuner och andra myndigheter vidta åtgärder för att uppnå kraven på en god
vattenstatus i sjöar och vattendrag (enligt gällande miljökvalitetsnormer). Järfälla
kommun har även i Översiktsplanen beslutat att en god status ska uppnås i alla
kommunens sjöar och vattendrag. För att uppnå en förbättrad vattenkvalitet i
exempelvis Bällstaån och Mälaren behöver hårdare krav ställas på rening av det
länshållningsvatten som uppkommer i samband med exploatering och andra
verksamheter.
Med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och kommunens
Allmänna bestämmelser för användandet av Järfälla kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA) kan krav ställas på rening och provtagning av förorenat
vatten som leds till det kommunala ledningsnätet. Riktlinjerna är anpassade efter
sjöarnas och vattendragens olika förutsättningar.
Bygg- och miljöförvaltningen har sedan riktlinjerna fastställts konstaterat att många
entreprenörer inte följer riktlinjerna fullt ut, och få lämnar in analysresultaten till
kommunen. Riktlinjerna har därför förenklats. Det har även tagits fram två
blanketter, som ska göra det enklare för entreprenörer att följa riktlinjerna och lämna
in analysresultaten.
Sammanställningar från de provtagningar som ändå genomförts visar dock att kraven
på rening kan uppfyllas om riktlinjerna följs.

Analys

Riktlinjerna för länshållningsvatten ska utgöra en del av de krav som ska ställas i
samband med byggande och exploatering m.m. Riktlinjerna syftar till att öka andelen
föroreningarna som fångas upp redan vid källan och att förorenaren betalar för
reningen i en större utsträckning än tidigare.
Utan denna typ av krav måste kommunen omhänderta det förorenade dagvattnet i ett
senare skede då många föroreningstyper har blandats och spätts ut, vilket är mer
komplicerat och kostsamt.

Överväganden

Nyttan med de nya reviderade Riktlinjerna för länshållningsvatten är att tjänstemän
som arbetar med t ex exploatering, bygglovshandläggning, miljöskydd och
entreprenadupphandling ska kunna ta stöd i det föreslagna dokumentet direkt. I detta
dokument har ekonomisk, miljömässig och teknisk avvägningar redan skett och man
kan därmed spara tid och vara tydlig utåt med vilka krav som gäller.
Eftersom länshållningsvatten normalt uppkommer under en begränsad tidsperiod är
det viktigt att hantera inkomna ärenden skyndsamt varför beslut inom ramen för
riktlinjerna bör delegeras till förvaltningen.
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Barnkonsekvensanalys

Riktlinjerna medför att mindre mängd föroreningar kommer att nå kommunens sjöar
och vattendrag, vilket i sin tur gynnar vattenkvaliteten. Bra vattenkvalitet till
kommande generationer är positivt för barnen.

Ekonomiska konsekvenser

De nya riktlinjerna innebär att förorenarna betalar för de föroreningar de orsakar i
större utsträckning än tidigare. Detta innebär också mer kostnadseffektiv rening
direkt vid föroreningskällan.

Slutsatser

Riktlinjerna för länshållningsvatten är en av flera åtgärder nödvändiga för att Järfälla
kommun ska kunna uppnå kommunens miljömål om god vattenstatus samt de av
Vattenmyndigheten fastställda miljökvalitetsnormerna för vatten.
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