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Remissvar – Motion om nödvändigt omhändertagande 
av dagvatten vid industriområdet vid Rinkebyvägen 

Ärende 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden från Siv Sahlström med flera (C) gällande nödvändigt 
omhändertagande av dagvatten vid industriområdet vid Rinkebyvägen 
(daterad 2017-12-18 med dnr: KS 2017/0159).  
Motionärerna framför att industrifastigheterna längs med Rinkebyvägen har 
förtätats och att allt fler ytor har hårdgjorts. De flesta fastigheterna i området 
saknar lokalt omhändertagande av dagvatten och vattnet leds orenat ut i det 
kommunala dagvattennätet och vidare till Edsviken. Samtidigt belyses att 
Edsviken i dagsläget har otillfredsställande ekologisk och kemisk status och 
att små detaljplaner skapar svårigheter att rena dagvattnet lokalt.  
Motionärerna föreslår att berörda organ redovisar hur det nödvändiga 
omhändertagandet av dagvatten vid industriområdet vid Rinkebyvägen ska 
lösas.  
Miljö- och stadsbyggnadskontoret genomför årligen tillsyn av flera av de 
miljöfarliga verksamheter som ligger längs med Rinkebyvägen. Kontoret ser 
positivt på att behovet av gemensamma dagvattenåtgärder vid 
Rinkebyvägen utreds närmare. Kontoret ser även ett värde i det tas fram 
underlag och handläggarstöd avseende dagvattenhantering vid planering, 
projektering, byggnation och förvaltning inom kommunen.     

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets 
tjänsteutlåtande daterat 2018-09-25 med dnr 2018-559 och överlämnar detta 
till kommunstyrelsen som svar på remissen.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret genomför årligen tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter varav flera ligger längs med Rinkebyvägen. Kontroll av 
verksamheternas hantering av kemikalier och avfall är en del av den 
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ordinarie tillsynen för att minimera utsläpp till omgivningen.  
För att minska dagvattnets spridning av föroreningar till mottagande 
recipient förordar kontoret förebyggande uppströmsarbete, exempelvis 
genom att minimera uppkomsten av dagvatten, minska dagvattnets 
föroreningsnivå samt lokalt omhändertagande av dagvatten. I de fall 
uppströmsåtgärder inte bedöms tillräckliga bör även kompensationsåtgärder 
vidtas.  
Flera av fastigheterna längs med Rinkebyvägen har stor andel hårdgjord yta 
vilket innebär en utmaning då möjligheten för lokalt omhändertagande av 
dagvatten begränsas. Kontoret ser positivt på att undersökningar görs 
gällande behov och möjlighet till gemensamma dagvattenåtgärder i området. 
Hänsyn bör då även tas till ett föränderligt klimat som kan väntas ge högre 
dagvattenflöden i framtiden. Som en del av utredningen bör även framgå 
hur ansvar för anläggande, drift och underhåll av eventuella 
dagvattenanläggningar kan fördelas mellan verksamhetsutövare, 
fastighetsägare och ledningsägare.   
En god vattenplanering kan öka kommunens möjlighet att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten och nå en hållbar utveckling i hela 
kommunen. Kontoret ser ett värde i att kommunens berörda förvaltningar, i 
samarbete, tar fram underlag och handläggarstöd avseende 
dagvattenhantering vid planering, projektering, byggnation och förvaltning.  
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