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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2020-10-06 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/731 

Sollentuna kommuns förslag till vattenplan – remissyttrande 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrandet över Sollentuna kommuns förslag till vattenplan godkänns och

överlämnas till Sollentuna kommun som Järfälla kommuns svar på remissen.

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på Sollentuna kommuns 

förslag till vattenplan som nu är ute på remiss. Vattenplanen är omfattande och består 

av 9 kapitel i separata bilagor samt en vattendatabas. Utgångspunkten för 

vattenplanen har varit att kommunen tar ett helhetsgrepp om alla vattenfrågor 

(avseende ytvatten, grundvatten, dagvatten, spillvatten och dricksvatten) inom 

kommunen. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över Sollentuna kommuns förslag 

till vattenplan godkänns och överlämnas till Sollentuna kommun som Järfälla 

kommuns svar på remissen. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06

2. Sollentuna kommuns förslag till vattenplan – remissyttrande

3. Kapitel 1. Strategisk vattenhantering – remissversion

4. Kapitel 2. Ytvatten – remissversion

5. Kapitel 3. Grundvatten – remissversion

6. Kapitel 4. Dagvatten – remissversion

7. Kapitel 5. Dricksvatten – remissversion

8. Kapitel 6. Spillvatten – remissversion

9. Kapitel 7. Åtgärder – remissversion

10. Kapitel 7. Åtgärder fullständig tabell – remissversion

11. Kapitel 8. Referenser och ordlista – remissversion

12. Kapitel 9. Bilagor – remissversion

Bakgrund 

Tekniska nämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på Sollentuna kommuns 

förslag till vattenplan som nu är ute på remiss. Föreslagen vattenplan för Sollentuna 



  2020-10-06 2 (2) 

 

 

  

kommun är omfattande och består av 9 kapitel i separata bilagor samt en 

vattendatabas. Utgångspunkten för vattenplanen har varit att kommunen tar ett 

helhetsgrepp om alla vattenfrågor (avseende ytvatten, grundvatten, dagvatten, 

spillvatten och dricksvatten) inom kommunen.  
 
Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen anser att det är positivt att Sollentuna skickat förslaget 

till vattenplan på remiss till grannkommuner och andra berörda. Vattenfrågorna är 

viktiga för Järfälla kommun och vattnet har inga administrativa gränser såsom 

kommungränser. Förvaltningen uppmärksammar att ett stort arbete ligger bakom 

framtagandet av vattenplanen, men det skulle vara en fördel om den utformas så att 

det blir lättare att urskilja hur den kommer leda till att uppnå de mål som anges. 

Remissen har enbart granskats på en övergripande nivå och kvalitetssäkring av fakta 

i vattenplanen överlåts till Sollentuna. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har 

några direkta konsekvenser för barn. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har 

någon direkt påverkan på företag i kommunen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser.  

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över Sollentuna kommuns förslag 

till vattenplan godkänns och överlämnas till Sollentuna kommun som Järfälla 

kommuns svar på remissen. 

 

 

Nina Karlsson 

Tf. bygg- och miljödirektör 

  

  

 

 

 
Beslutet ska skickas till 
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