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Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

Dnr Mbn 2020-688 ÖVGR 

Granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån– 
yttrande till kommunrevisionen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Yttrande över revisionsrapporten om granskning av vattenkvalitet och 

reningsåtgärder vid Bällstaån godkänns och överlämnas som svar till 

kommunrevisionen. 

 
Ärendet i korthet 

Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av vatten-

kvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om kommunens rutiner avseende reningsåtgärder vid Bällstaån är 

tillfredsställande. Granskningen riktar sig främst till kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden, men även miljö- och bygglovsnämnden har ombetts yttra sig över 

rapporten 

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om  

granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån godkänns och 

överlämnas som svar till kommunrevisionen. 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-30 

2. Granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån – yttrande till 

kommunrevisionen  
3. Revisionsrapport – granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid 

Bällstaån  

 
Bakgrund 

Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av 

vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån. Syftet med granskningen har varit 

att bedöma om kommunens rutiner avseende reningsåtgärder vid Bällstaån är 

tillfredsställande.  

 
Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i flera av de rekommendationer som 

revisionen framför. Bland annat är Järfälla en expansiv kommun, med flera 

detaljplaner nära Bällstaån och det är viktigt att i de detaljplaner som tas fram och 
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som berör eller ligger vid Bällstaån, tydliggöra att det finns behov av reningsåtgärder 

där och att det i senare skeden genomförs uppföljningar av dessa åtgärder.  

 

Det är positivt om den interna organisationsstrukturen och ansvarsområden med 

relevant påverkan på Bällstaån  kan tydliggöras ytterligare. Det är också viktigt att 

ekonomiska och personella resurser riktas och prioriteras inom kommunen. Det 

behövs, både för att minska pågående föroreningstillförseln från befintlig bebyggelse 

och för att inte ytterligare försämra vattenkvaliteten i Bällstaån. Nämnden delar 

därför revisonens åsikt att Vattenplanen med efterföljande åtgärdsprogram är viktig 

för att skapa tydlighet och riktning av åtgärder som genomförs. 

 
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 och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser.  

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om  

granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån godkänns och 

överlämnas som svar till kommunrevisionen. 
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