Kommuner har ett stort ansvar för genomförande av åtgärder som leder till
att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vattenmyndigheten pekar särskilt
ut miljötillsyn samt översikts- och detaljplanering som viktiga instrument.
Om normerna ska kunna följas behöver alla stadens nämnder och bolag, inom sina
verksamhetsområden, bidra till förbättringar i stadens vattenförekomster. Det
innebär bland annat att tillämpa Stockholms dagvattenstrategi med tillhörande
riktlinjer, både vid nya exploateringar och vid utveckling av befintliga miljöer.

I december 2016 tog Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslut
om förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2016-20211. Av åtta åtgärder
riktade till distriktets kommuner är tre av särskild betydelse för att Magelungen och
Forsån ska kunna uppnå god vattenstatus.
Åtgärd 1: Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster,
i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden
ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar
till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärd 3: Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de
krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och
särskilda förorenande ämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärd 6: Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt
prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Med utgångspunkt från Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, Handlingsplan för god
vattenstatus och Miljöprogrammet anges översiktligt vilket ansvar som Stockholm
Vatten och Avfall och stadens nämnder har för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas. Varje part bör även ta fram mer detaljerade planer för vad som
behöver genomföras inom ramen sina egna ansvarsområden.
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Förvaltningsplan Norra Östersjöns Vattendistrikt 2016-2021. Beslutad 16 december 2016.

I egenskap av VA-huvudman är Stockholm Vatten och Avfall ansvarig för den
samlade avledningen och reningen av avloppsvatten (spill- och dagvatten). Bolaget
ansvarar för utformningen av den allmänna VA-anläggningen i
stadsbyggnadsprojekt och fungerar som expertstöd inom staden i dagvattenfrågor.
Bolaget är verksamhetsutövare för stadens dagvattenanläggningar och har genom
avtal övertagit ansvar för investering och drift av många av trafikkontorets tidigare
anläggningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för, att efter samråd med berörda organ,
utarbeta och underställa kommunfullmäktige sådana åtgärdsprogram till uppfyllande
av miljökvalitetsnormer, som staden är skyldig att upprätta enligt lag förordning,
föreskrift eller beslut av regeringen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet med stöd
av miljöbalken. Den bistår stadsbyggnadsnämnden med miljökompetens vid
framtagande av detaljplaner, samt i bedömningen av om det finns behov av en
miljökonsekvensbeskrivning. Nämnden har även uppdraget att bedriva och
samordna miljöövervakning i stadens vattenområden.
Verksamheter som påverkar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna i
stadens vattenförekomster, behöver prioriteras inom tillsynen. Krav på åtgärder ska
ställas i enlighet med miljöbalken så att miljökvalitetsnormerna kan följas.
Dagvatten från vägnätet bedöms vara en stor påverkansfaktor och därför bör tillsyn
på väghållare inom staden genomföras under kommande år.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen av staden och hanterar
även strategiska frågor så som vattendirektivets krav och konsekvenserna av ett
förändrat klimat. I den fysiska planeringen ingår översiktlig planering och
detaljplanering. Nämnden ansvarar också för bland annat bygglov, stadsmätning
samt fastighetsbildning. Vid upprättande av detaljplaner säkerställer nämnden att
stadens strategi och riktlinjer för dagvattenhantering följs. Nämnden behöver visa att
en detaljplans genomförande inte innebär betydande påverkan på vattenförekomster.
I samband med detaljplanering behöver stadsbyggnadsnämnden i planhandlingarna
klargöra förutsättningarna för en hållbar hantering av dagvattnet. I den översiktliga
planeringen, främst på områdesnivå, ska vattenrelaterade åtgärder beaktas med
utgångspunkt från lokala åtgärdsplaner, skyfallsplanering samt andra
vattenrelaterade underlag. Tillkommande ytor för omhändertagande av dagvatten,
exempelvis vid behov av kompensationsåtgärder, ska inarbetas i planeringen.

Exploateringsnämnden har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av
stadens mark inom stadens gränser. Nämnden reglerar vad som gäller för
exploatering av stadens mark, bland annat dagvattenhantering på kvartersmark i
överenskommelser med byggherrar. Dagvattenhanteringen ska motsvara den
åtgärdsnivå som framgår av stadens dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för
kvartersmark.

Dagvattenåtgärder som genomförs enligt avtal/dagvattenstrategi bör följas upp så att
de utförs i enlighet med avtalen.

Trafiknämnden ansvarar för den allmänna platsmarken, vilket innebär att nämnden
framförallt har ansvar för växtbäddar med träd samt dagvattenhanteringen inom
vissa av stadens större parker; Järvafältet, Berzelii park och Norra Bantorget.
Utredning av behov, investering och drift av anläggningar som ska rena dagvatten
från vägar, parkeringsytor och övrig mark ska skötas i enlighet med det avtal som är
träffat mellan TK och SVOA.

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av Stockholms stads
förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens
partihandelsområden.
Fastighetsnämnden har ett ansvar att ha kännedom om de interna ledningsnät som de
har för sina fastigheter. Arbetet med att kartlägga dessa ledningar bör fortgå så att
underhåll kan ske på ett tillfredsställande sätt.

Stadsdelsnämnderna ansvarar för skötsel av grön platsmark samt park- och
naturmark. Ansvar för investering och drift av växtbäddar med eller utan träd inom
parkmark behöver utredas.
Städning av strandkanter och skräp i vattnen, som lätt kan nås från stranden ingår
även i stadsdelsnämndernas ansvar.

