Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om nödvändigt omhändertagande av
dagvatten vid industriområdet vid Rinkebyvägen.
2012-06-11 antog kommunfullmäktige ett styrdokument som bland
annat anger vad kommunens nämnder och förvaltningar ska bevaka
vid förnyelse, ombyggnad och nyexploatering. Några av dessa
åtgärder är:
- Andelen icke genomsläpplig yta ska minimeras.
- Kommunen ska i plan- och bygglovsprocessen ställa krav på
hållbara lokala dagvattenlösningar inom ramen för, vid varje
tidpunkt, gällande lagstiftning.
- Öppen dagvattenledning ska utföras där så inte är direkt olämpligt.
Dessa ska utformas som positiva inslag i stadsmiljön.
- Vid behov utreda ett större område än planområdet för att belysa
dagvattenfrågan utifrån ett helhetsperspektiv.
Inom området Bulten har det etablerats företag med bilförsäljningsoch serviceanläggningar. Området har förtätats och allt fler ytor har
hårdgjorts. De flesta fastigheterna i området saknar lokalt
omhändertagande av dagvatten. De saknar också rening innan vattnet
leds ut i det kommunala dagvattennätet och rinner vidare rakt ut
Edsviken.
I den dagvattenutredning för en ny detaljplan som gjorts angående
Bulten 9 framgår att dagvatten inte kommer att kunna infiltreras inom
planområdet. Det förordas att man ska koppla på dagvattnet på
kommunens ledningsnät. Man räknar med att avrinningen från
fastigheten kommer att öka till mellan 160-225 procent efter
genomförd exploatering.
Vi vet att Edsviken, som är mottagande vattenområde (recipient) för
det orenade vattnet har otillfredsställande ekologisk och kemisk status.

Det finns små detaljplaner som saknar möjligheter att ta hand om
dagvattnet lokalt. Det förutsätter att vattnet kan tas om hand utanför
planområdet, vilket innebär att det också måste renas där. Eftersom
man tillåts ansluta dagvattnet till det kommunala dagvattennätet måste
kommunen, som tar emot det, ha anläggningar som kan rena det.
Någon sådan rening av det kommunala dagvattnet, som går ut från
Rinkebyvägen till Edsviken, finns inte i dag.
Det är absolut nödvändigt att kommunen snarast utreder
dagvattenfrågan för ett större område vid Rinkebyvägen. Danderyds
kommun är skyldig att utföra nödvändiga åtgärder för att nå fastställda
miljökvalitetsnormer. Om inte detta genomförs, måste kommunen
ovillkorligen ställa krav på de enskilda, berörda fastighetsägarna. Det
innebär i så fall, att man helt enkelt inte kan beviljas bygglov, om man
inte visar att man kan ta hand om sitt eget dagvatten och rena det inom
den egna fastigheten. Det mest kostnadseffektiva är förstås att
kommunen, exploatörer och byggherrar redan vid planläggning och
byggnation ser till att dagvattenfrågan är tillfredsställande löst. Så sker
inte i dag.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ
att snarast redovisa hur det nödvändiga omhändertagandet av
dagvatten vid industriområdet vid Rinkebyvägen ska lösas.
Danderyd den 18 december 2017
Siv Sahlström (C)

