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Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken
§ 92

Diarienummer KSM 2021-220

Kommunstyrelsens beslut
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga
1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan
(bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med
förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens
investeringspolicy.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Enligt EU:s vattendirektiv ska samtliga vattenförekomster inom unionen
skyddas och återställas så att de uppnår god ekologisk och kemisk status.
Bestämmelser om miljön i en vattenförekomst benämns som
miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en miljökvalitetsnorm följs åvilar
kommuner och myndigheter.
Att arbeta fram lokala åtgärdsprogram i samverkan med andra kommuner i
samma avrinningsområde är ett bra sätt för kommunerna att visa hur de avser
att följa miljökvalitetsnormerna i den framtida bebyggelseutvecklingen.
Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god
kemisk status. Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa de
huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på konkreta åtgärder så att
vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status.
För att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken har ett antal förslag till åtgärder
tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Haninge kommun, Huddinge
kommun, Stockholm vatten och avfall AB samt Tyresåns vattenvårdsförbund.
Förslagen omfattar övergripande åtgärder som behöver genomföras av de fyra
berörda kommunerna, exempelvis åtgärder mot internbelastningen av fosfor,
driftåtgärder och miljötillsyn, samt 12 platsspecifika åtgärder som är geografiskt
uppdelade per kommun.
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Investeringskostnaderna för föreslagna platsspecifika åtgärder uppskattas till
168-228 miljoner kronor. Årliga kostnader för drift av anläggningarna beräknas
till cirka 0,7-1 miljon kronor. Kostnader för utredningar som är viktiga för det
fortsatta åtgärdsarbetet har uppskattats till cirka en miljon kronor. Den
planerade fosforfällningen beräknas till 28 miljoner kronor. För Tyresö
kommuns del uppskattas kostnaderna för genomförande av de platsspecifika
åtgärderna uppgå till ca 2-9 miljoner kronor. Kostnaden för löpande drift och
skötsel uppskattas till 95000-144 000 kr/år. Tyresö kommuns kostnadsandel
för den planerade fosforfällningen uppskattas till ca 2,8 miljoner kronor, vilket
motsvarar 10 % av den totala kostnaden.
Åtgärderna som föreslås i det lokala åtgärdsprogrammet kan finansieras på
olika sätt, till exempel genom VA-taxan eller inom ordinarie budget. Beslut om
antagande av åtgärdsprogrammet innebär inte i sig ett beslut om finansiering
och vilka åtgärder som ska genomföras, utan detta prövas i kommunernas
ordinarie processer. Däremot innebär det ett åtagande om att vidta de åtgärder
som krävs för att nå det övergripande målet god status.
För investeringsåtgärder innebär det lokala åtgärdsprogrammet att en
behovsutredning nu är gjord och att ett beslut behöver fattas om att starta en
förstudie av genomförande och finansiering i enlighet med kommunens
investeringspolicy. Beslutet innebär därmed att de föreslagna åtgärderna ska
utredas vidare och att åtgärderna kan ändras baserat på resultat från
utredningen.
Det lokala åtgärdsprogrammet är inte juridiskt bindande som ett
åtgärdsprogram i miljöbalkens mening, men utgör underlag för att konkretisera
hur vattenmyndighetens bindande åtgärdsprogram ska kunna uppfyllas.
Åtgärderna i det lokala åtgärdsprogrammet visar sammantaget att det är möjligt
att nå god ekologisk status för Drevviken och att förbättra den kemiska
statusen. Dock kommer effekten av vidtagna åtgärder kommer att dröja då
återhämtningsprocesserna i ekologiska system tar tid.
Arbetet med att ta fram det lokala åtgärdsprogrammet visar att det finns ett
omfattande åtgärdsbehov för Drevviken och att vattenmyndigheternas
beräkningar av åtgärdskostnaden är underskattad.
Ett beslut om att anta det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken bedöms
vara en åtgärd för barnets bästa då genomförande av åtgärderna förväntas ge
en friskare vattenmiljö i Drevviken och därmed också ökade möjligheter till
rekreation.
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Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen:
1. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga
1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Genomförandeplan
(bilaga 2), antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie med
förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens
investeringspolicy.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Christina Melzén (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar
bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att man
inte bör anta lokalt åtgärdsprogram för Drevviken om man inte tagit beslut om
finansiering. I det fall återremissyrkandet avslås yrkar Anki Svensson (M)
avslag till ordförandes förslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 2.
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki
Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
beslutspunkt 1, att lokalt åtgärdsprogram för Drevviken, Fakta och
åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken,
Genomförandeplan (bilaga 2), antas. Ordföranden ställer frågan om
kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets beslutspunkt 1.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 1.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
beslutspunkt 2, att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en
förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med
kommunens investeringspolicy. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 2.
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Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Genomförandeplan.pdf
Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - Fakta och åtgärdsbehov.pdf
Bilaga 1-4 Geografisk placering av åtgärder.pdf
Bilaga 5 Stockholm stads gemensamma ansvar.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalt åtgärdsprogram Drevviken signerad.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2021-03-30

Tid

18:30–20:42

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-04-07

Paragrafer

77–100 och 102–107

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-08

Datum då anslaget tas ned

2021-04-30

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S), från och med § 80, klockan 18:48
Martin Nilsson (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström till
och med § 79, klockan 18:47
Christina Melzén (L)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), till och med § 100, klockan 20:38
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg från och med §
101, klockan 20:39

Ersättare
Alfonso Morales (S)
Jannice Rockstroh (S), från och med § 80, klockan 18:47
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M)
Chris Helin (M)
Eva von Vogelsang (M)
Anna Steele (C)
Mattias Eriksson (KD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
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Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Lisa Månsson (MP)
Fredrik Bergkuist (M)
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