Utlåtande Rotel IX (Dnr KS 2019/496)

Utökning av verksamhetsområde för
dagvattenavlopp i Stockholm
Hemställan från Stockholm Vatten AB
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Utökning samt justering av verksamhetsområden för Stockholm Vatten AB
beträffande dagvattenavlopp i Stockholms kommun, i enlighet med
bilagan till utlåtandet, godkänns.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Den 14 mars 2019 beslutade styrelsen för Stockholm Vatten AB att
för egen del godkänna utökning av verksamhetsområden för Stockholm Vatten
AB beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive
dagvattenavlopp i Huddinge respektive Stockholms kommun samt att hos
Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning
respektive justering som rör Stockholms kommun.
Ärendet listar de delar av Stockholms respektive Huddinge kommun som
också bör omfattas av verksamhetsområden. Respektive kommunfullmäktige
ska godkänna utökningar och justeringar inom den egna kommunen.
Områden som har tillkommit i Stockholms kommun till vilka
verksamhetsområdet ska utökas avseende dagvattenavlopp är Rinkebyterassen
och Tenstamotet-Hjulstavägen. Område där verksamhetsområdet ska justeras i
syfte att anpassas till ändrat behov av avledning liksom ändrad kommungräns
är vid Rinkebymotet.
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Beredning
Ärendet har initierats av Stockholm Vatten AB och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret har inget att erinra mot att utöka
verksamhetsområdet för Stockholm Vatten AB beträffande dagvattenavlopp
till att även inkludera Rinkebyterassen och Tenstamotet-Hjulstavägen samt att
justera verksamhetsområdet vid Rinkebymotet.
Mina synpunkter
Att kunna säkerställa rent vatten och åtgärda de vattenförekomster där
miljökvalitetsmålen idag inte uppnås är högt prioriterat i Stockholm. När vi nu
bygger ut staden spelar dagvattenhanteringen en nyckelroll för att vi
långsiktigt ska kunna säkra rent vatten i våra sjöar och vattendrag. Staden har
en helhetssyn på stadsutveckling och det är viktigt att alla aktörer samverkar i
ansvarsfördelningen för dagvattenfrågan. Det är därför prioriterat att
Stockholm Vatten fortsätter att utveckla sitt verksamhetsområde och löser
återstående ansvarsfördelning med stadens förvaltningar.

Bilaga
Översikt utökning och justering av verksamhetsområde för
dagvattenavlopp i Stockholm

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Utökning samt justering av verksamhetsområden för Stockholm Vatten AB
beträffande dagvattenavlopp i Stockholms kommun, i enlighet med bilagan
till utlåtandet, godkänns.

Stockholm den 8 maj 2019
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På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Katarina Luhr
Mats Larsson

Remissammanställning
Ärendet

Den 14 mars 2019 beslutade styrelsen för Stockholm Vatten AB att
för egen del godkänna utökning av verksamhetsområden för Stockholm Vatten
AB beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive
dagvattenavlopp i Huddinge respektive Stockholms kommun samt att hos
Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning
respektive justering som rör Stockholms kommun.
Ärendet listar de delar av Stockholms och Huddinge kommun som också
bör omfattas av verksamhetsområden. Respektive kommunfullmäktige ska
godkänna utökningar och justeringar inom den egna kommunen.
Områden som har tillkommit i Stockholms kommun till vilka
verksamhetsområdet ska utökas avseende dagvattenavlopp är Rinkebyterassen
och Tenstamotet-Hjulstavägen. Område där verksamhetsområdet ska justeras i
syfte att anpassas till ändrat behov av avledning liksom ändrad kommungräns
är vid Rinkebymotet.
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Stockholm Vatten AB
Styrelsen för Stockholm Vatten AB beslutade vid sitt sammanträde den 14
mars 2019 enligt följande.
1. För egen del godkänna föreliggande utökning av verksamhetsområden
för Stockholm Vatten AB beträffande vattenförsörjning och
spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp i Huddinge respektive
Stockholms kommun.
2. Hos Huddinge kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den
utökning som rör Huddinge kommun.
3. Hos Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av
den utökning respektive justering som rör Stockholms kommun.
Stockholm Vatten AB:s tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Huddinge och Stockholm kommun ansluter till Stockholm Vatten AB:s allmänna vaanläggning. De områden inom kommunerna som betjänas med allmänt vatten och
avlopp ingår i verksamhetsområden för dessa tjänster.
I takt med utbyggnationer i kommunerna behöver dessa verksamhetsområden
uppdateras. Enligt 6 § punkt 1 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall
kommunen bestämma de verksamhetsområden inom vilka vattentjänsterna behöver
ordnas. Detta bör göras regelbundet i syfte att upprätthålla verksamhetsområden som
överensstämmer med de områden inom vilka va-huvudmannen förser abonnenter med
sina tjänster och tar ut avgift.
Ärendet listar de delar av Huddinge respektive Stockholm kommun som också bör
omfattas av verksamhetsområden. Respektive kommun hemställs om godkännande av
dessa utökningar inom den egna kommunen.

Beredning
Ärendet har initierat av Stockholm Vatten AB och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 april 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
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Stadsledningskontoret har inget att erinra mot att utöka verksamhetsområdet för
Stockholm Vatten AB beträffande dagvattenavlopp till att även inkludera
Rinkebyterassen och Tenstamotet-Hjulstavägen samt att justera verksamhetsområdet
vid Rinkebymotet.
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