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Granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån 
– yttrande till kommunrevisionen  
 

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

litet 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. 

 

Mot bakgrund av KPMG:s granskning och bedömningar lämnas följande rekommen-

dationer i rapporten som direkt eller indirekt berör miljö- och bygglovsnämndens 

verksamhetsområden: 

• Säkerställa styrning och uppföljning av identifierade åtgärder inom MKB (miljö-

konsekvensbeskrivningar).  

• Formalisera rutiner och arbetssätt för att öka nyttjandegraden av verktyg och 

lagstöd för att till exempel skapa tillgängligt utrymme för hållbara dagvattenåt-

gärder.  

• Stärka kontroll/uppsiktsinsatser för att säkerställa att byggnation sker utifrån be-

stämda plan- och byggvillkor med extra fokus på eventuell miljö/vattenpåverkan.  

• Tydliggöra den interna organisationsstrukturen och ansvarsområden med relevant 

påverkan på Bällstaån (till exempel vattenrening, planläggning, miljö) och skapa 

struktur för att förankra detta med gemensamt arbete inom till exempel miljö-

övervakningsprogrammet och Bällstagruppens arbete, ur ett övergripande och 

hållbart perspektiv.  

• Färdigställa Vattenplan utifrån till exempel Naturvårdsverkets rekommendationer 

och skapa en formell strukturerad åtgärdsplan för fortsatt arbete som är förankrad 

med relevanta verksamheter andra framtagna strategiska dokument.  

• Säkerställa att geografiska underlag i GIS-karta både från kommunen och externa 

myndigheter kan nyttjas och optimeras för att stödja Järfälla kommuns operativa 

och strategiska vattenreningsarbete.  
 

Miljö- och bygglovsnämndens yttrande 

Miljö- och bygglovsnämnden instämmer i flera av de rekommendationer som revis-

ionen framför.  

 

 
YTTRANDE 1 (2) 



  2020-09-30 2 (2) 

 

 

  

Järfälla är en expansiv kommun, med flera detaljplaner nära Bällstaån. Inom samtliga 

detaljplaner med betydande miljöpåverkan tas det fram miljökonsekvensbeskriv-

ningar (MKB). Nämnden vill lyfta vikten av att slutsatserna i MKB beaktas i plan-

processen och även fortsatt vid exploateringsskedet då det är viktigt att miljökonse-

kvensbeskrivningarna inte glöms bort. Vidare anser nämnden att det är viktigt att i de 

detaljplaner som tas fram och som berör eller ligger vid Bällstaån, tydliggöra att det 

finns behov av reningsåtgärder där och att det i senare skeden genomförs uppfölj-

ningar av dessa åtgärder. Nämnden ser behov av stärkt redovisning i samband med 

slutredovisning av projekt för att säkerställa att villkoren efterlevs och den tänkta ef-

fekten uppstår. 

 

Det är positivt om den interna organisationsstrukturen och ansvarsområden med rele-

vant påverkan på Bällstaån  kan tydliggöras ytterligare. Exempel på sådana arbeten 

som kan behöva tydliggöras är drift och skötsel av åfåran samt vem som ansvarar för 

åtgärder vid utsläpp eller miljöolyckor i och i närheten av Bällstaån.  

 

Det är viktigt att ekonomiska och personella resurser riktas och prioriteras inom 

kommunen. Det behövs, både för att minska pågående föroreningstillförseln från be-

fintlig bebyggelse och för att inte ytterligare försämra vattenkvaliteten i Bällstaån. 

Nämnden delar därför revisonens åsikt att Vattenplanen med efterföljande åtgärds-

program är viktig för att skapa tydlighet och riktning av åtgärder som genomförs.  

 

Sakkunnig från avdelningen miljö- och hälsoskydd ingår i arbetet med att färdigställa 

kommunens Vattenplan och en representant från nämndens verksamhetsområden in-

går i projektets referensgrupp.  

 

 

 


