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Bilaga 1
Beskrivning av Sollentunas
vattendatabas, miljöbarometern
Sollentuna kommun har tack
vare sitt långvariga engagemang
i mellankommunala samarbeten
generellt stor kunskap om sina
ytvatten. För att underlätta
arbetet med vattenplanen samt
för att skapa en gemensam
kunskapsbas och samsyn, såväl
inom kommunen som mellan
kommunen och externa parter,
har
kommunens
framtagna
rapporter
och
mätdata
för
kommunens ytvatten samlats,
strukturerats och presenterats i
en
nybyggd
web-baserad
vattendatabas för kommunen.
Kommunen har i samarbete med
företaget miljöbarometern byggt
upp hemsidan. På hemsidan
laddar kommunen upp rapporter
och data samt presenterar
tidsserier
för
utvalda
parametrar. Här finns även
länkar till andra viktiga sidor
inom vattenförvaltningen.
Vattendatabasens nås via: https://sollentuna.miljobarometern.se/vatten/.

Ansvar och avtal gällande miljöbarometern:
Sidorna om vatten inom miljöbarometern uppdateras av samhällsbyggnadsavdelningens
strategiska grupp regelbundet. I dagsläget finns det ett par administratörsbehörigheter
på kommunen.
Gällande avtal med miljöbarometern kan förlängas med ett år i taget till och med år
2023. Licenskostnad per år under avtalstiden är 44 tusen kronor. Miljöbarometern kan,
och håller på att, utvecklas till att omfatta fler ämnesområden inom kommunens
ansvarsområden. Licenskostnaden är fast oavsett storleken på hemsidan.
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Bilaga 2
Riktlinjer för dagvatten i
Sollentuna
Bakgrund
Inom arbetet med att ta fram en vattenplan för kommunen har en arbetsgrupp arbetat
med att ta fram kommungemensamma riktlinjer för hur man ska arbeta med
dagvattenhantering i detaljplaneprocessen samt då kommunen genomför större ny- och
ombyggnationer. Arbetet har utförts inom en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
avdelningen för miljö- och hälsoskydd, samhällsbyggnadsavdelningens strategiska grupp
och VA-huvudmannen.

Dagvattenhantering förenlig med satta
miljökvalitetsnormer för ytvatten
I detaljplaneprocessen kan inga specifika krav ställas på dagvatten. Däremot krävs det, i
enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) att en detaljplan kan visa att planen är förenlig
med satta miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten. Detta visas oftast genom att en
dagvattenutredning tas fram (undantag kan vara aktuella vid mindre detaljplaner).
Om inte dagvattenhanteringen är förenlig med satta MKN finns en risk att detaljplanerna
inte vinner laga kraft. Skarpa, recipientspecifika riktlinjer som kan kommuniceras till
konsulter, byggherrar och länsstyrelsen ger oss större chans att nå såväl satta MKN som
kommunens mål att bygga fler bostäder.

Två olika men kompletterande sätt att
hantera dagvattenfrågan
Två olika sätt att hantera dagvattenfrågan har identifierats. De två huvudspåren är
recipientspecifika haltkrav på föroreningar i dagvatten respektive fördröjningskrav med
mer långtgående rening. Det finns i dagsläget inget specifikt/riktat lagstöd för skarpa
krav för något av huvudspåren. Nedan redogörs kortfattat för identifierade för- och
nackdelar med de två olika huvudspåren.

Recipientspecifika riktvärden för halter av föroreningar i
dagvatten:
Inom detta huvudspår beräknas vilken halt av olika ämnen som maximalt kan släppas
vid anslutningspunkt (eller annan definierad punkt), förutsatt att MKN i recipienten ska
kunna följas. Halterna förutsätter att ingen utspädning sker med till exempel dricksvatten
för att halterna ska kunna nås. Detta eftersom även flödet ska begränsas.
Fördelar:
• Enkelt att förstå, konkret.
• Lätt att modellera i dagvattenutredningar.
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Nackdelar:
• Komplext att fastställa eftersom många olika faktorer avgör vilken halt som kan
släppas ut för att MKN nedströms ska kunna följas. Ett axplock av de faktorer som
påverkar: nederbördsmängd och intensitet, hur föroreningarna är bundna, vilken
förening föroreningen finns i, vattnets temperatur, pH, syrgasinnehåll och
partiklars kornstorlek, hur långt ifrån recipienten utsläppet sker, recipientens
volym och omsättningstid. Alla dessa parametrar varierar över tid och är ofta
okända.
• På grund av dagvattnets varierande karaktär är det svårt att mäta och följa upp
dagvattenkvalitet. För att mäta halter i dagvatten krävs intensiv och dyr
flödesproportionerlig provtagning.
• Ingen hänsyn tas till dagvattenhantering utifrån flödesaspekter för att minimera
översvämningar.

Fördröjning med mer långtgående rening:
Inom detta huvudspår anges en regnmängd som bör kunna fördröjas (och renas) inom
planområdet. I enlighet med Stockholm stads modell för fördröjning ska 20 mm
fördröjning med mer långtgående rening räcka för att nå MKN i samtliga
vattenförekomster. Med 20 mm fördröjning avses att en vattenpelare om 20 mm som
faller på planområdets hårdgjorda ytor ska kunna fördröjas och långsamt avledas under
en period av 12 timmar. Exempelvis, om hela området består av mark där hälften av
vattnet som faller mot marken infiltreras i marken och övriga hälften bildar dagvatten
som behöver ledas bort, ska fördröjningen dimensioneras för att den volym som
beräknas genom att ta halva områdets area gånger 20 mm ska avvattnas under 12
timmar. Fördröjningen ska, för önskad effekt, kombineras med ett grönt (vegetativt)
eller kemiskt filter för att säkra rening.
Fördelar:
• Visst lagstöd kan komma att finnas inom en snar framtid då man på nationell nivå
ser över möjligheterna att få reglera flöden i detaljplaner utifrån ett
klimatanpassningsperspektiv.
• Systematiskt synsätt inom en större geografisk region eftersom grannkommuner
till Sollentuna tillämpar motsvarande modell (till exempel Stockholm och Solna).
• Främjar lokalt omhändertagande och minskar översvämningsrisken nedströms.
Nackdelar:
• Komplext att förstå.

Dagvattenhantering i Sollentuna.
Då för- och nackdelar finns med båda huvudspåren (ovan) är kommunens ambition att
arbeta med båda huvudspåren parallellt. Detta görs genom att kombinera
fördröjningsmålet med recipientspecifika riktvärden (som inte bör överskridas trots
uppnådd fördröjning).
I dagsläget finns inget lagstöd för att i detaljplaner reglera varken flöden eller halter av
föroreningar i dagvatten. Men, genom att tillämpa kommunens riktvärden och
fördröjningskrav i planprocessens dagvattenutredning får dagvattenfrågan (utifrån MKNperspektiv) en naturlig väg in i detaljplanearbetet. Dagvattenutredningen är inte
bindande men dagvattenutredningen kan utgöra underlag för att bedöma om planen är
genomförbar utifrån MKN samt peka ut ytor som måste avsättas för dagvattenhantering i
planen.
När kommunen bygger själva kan kommunen ställa vilka krav man vill. Även när
kommunen säljer mark kan skarpare kravställning på köparens hantering av dagvattnet
oftast göras, även om avvägningar också måste ske mot andra intressen. Kommunen bör
i möjligaste mån se till att riktvärdena och fördröjningskravet (om 20 mm enligt
Stockholm stads modell) följs där rimligt.
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Recipientspecifika riktvärden för halter i
dagvatten
Nedan anges kommunens recipientspecifika riktvärden. Riktvärdena ska ses som just
riktvärden. I vissa fall kan riktvärdena för vissa ämnen vara svåra att nå trots stor
ansträngning. Detta gäller till exempel arsenik, nickel och zink. Vid dessa tillfällen får
undantagsmöjligheter utvärderas i samråd med miljö- och byggnadsnämnden. Arsenik
och uran, ska tilläggas, finns generellt i hög bakgrundshalt inom kommunens berggrund.
Därför överskrids vattenförvaltningens gränsvärden för dessa ämnen i nästan alla våra
sjöar och i havsviken. Uran finns inte upptagen på listan med riktvärden nedan då den
inte har en tydlig koppling till mänsklig aktivitet men ämnet kan förekomma i
dagvattenutredningar.
Riktvärdena som anges är de halter som ska eftersträvas i anslutningspunkten till det
allmänna dagvattenledningsnätet eller när vattnet lämnar planområdet. Halterna utgår
från att vara självbärande gentemot satta miljökvalitetsnormer och att ingen planerad
nedströms rening sker av VA-huvudmannen. Utöver ämnen som normalt anses
problematiska i dagvatten har ämnen som kan vara problematiska för ledningsnät och
omgivande natur även inkluderats i arbetet.
Att beräkna vilken halt som kan medges i utgående vatten från ett planområde för att
satta MKN ska nås är en mycket komplex uppgift. Arbetsgruppen för vattenplanen har,
utifrån dagens kunskap och bästa förmåga försökt sätta relevanta riktvärden. Hur
arbetsgruppen resonerat kring varje enskilt ämne redogörs för nedan (rubrik:
Resonemang gällande val av riktvärden för halter i dagvatten).

Recipientspecifika1 riktvärden för dagvatten
Parameter
Tot P *

Riktvärde
70

Tot N **
Suspenderat material
Benso(a)pyren (BaP)*
Bly (Pb)*
Koppar (Cu) *
Zink (Zn) *
Kadmium (Cd) *
Krom (Cr) *
Nickel (Ni) *
Kvicksilver (Hg) *

Enhet
µg/l

2000 / 1500 2 µg/l
60
mg/l
0,05
µg/l
3
µg/l
9
µg/l
15
µg/l
0,3
µg/l
8
µg/l
6
µg/l
0,07
µg/l

Arsenik (As) *

5

µg/l

Oljeindex (Alifatiska och aromatiska kolväten C10-C40)
500 / 100
µg/l
pH
6-9
Kommentarer
* MKN-krav finns för samtliga vattenförekomster.
**MKN-krav finns endast i Edsviken
Samtliga halter avser halter i ofiltrerade prover.
1
Snuggan och Djupan används ej som recipient.
2
För Edsviken gäller 1500 för övriga 2000.
3
För Norrviken och Edsån gäller 100 för övriga 500.
Om ytterligare riskämnen misstänks eller konstateras samt vid arbeten med
eller i närheten av förorenad mark ska avstämning ske med miljö- och
byggnadsnämnden.
3
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Konsekvenser för exploateringen och tillsynen
Framtagna riktvärden bedöms medge att MKN följs förutsatt att varje enskild
detaljplan/ytenhet är självbärande. Det innebär i princip att halterna inom ett område
kan överskridas om det kompenseras för någon annanstans inom avrinningsområdet.
Riktvärdena är skarpare än kommunens tidigare hantering men bedöms vara tekniskt
och
kostnadsmässigt
genomförbara.
Efter
att
ha
studerat
fyra
tidigare
dagvattenutredningar kan kommunen konstatera att de recipientspecifika riktvärdena är
genomförbara utan orimliga konsekvenser för exploateringsprojekt.
De recipientspecifika riktvärdena går väl i linje med kommunens dagvattenpolicy och
länsstyrelsens ökade fokus på MKN för vatten.
Kommunens tillsynsmyndighet (MBN) har som uppgift att utöva tillsyn på dagvatten för
att säkerställa att MKN kan följas. De recipientspecifika riktvärdena utgör ett tydligt
arbetsstöd i deras process att granska detaljplaner. Kommunens tillsynsmyndighet kan
även använda sig av riktvärdena som stöd vid tillsyn på miljöfarliga verksamheter.
Riktvärdena erbjuder en samsyn gällande vilka recipientspecifika krav som behöver
ställas för att följa satta MKN. En samsyn som underlättar kontakterna och remitteringen
såväl inom kommunen som externt.
Framtagna riktvärden ger ett stöd inom många av kommunens ansvarsområden men det
är viktigt att komma ihåg att det är just riktvärden, inte gränsvärden. Riktvärdena
signalerar en rimlig nivå men bedömningar om huruvida tillräcklig rening nås måste
göras i varje enskilt fall utifrån områdets och utredningens specifika förutsättningar. Man
måste även ha i åtanke att StormTac-modeller som används vid beräknande av utgående
halter utgår från schablonbelastning och markanvändningsdata som båda bidrar med
stora felmarginaler. Därför kan det i specifika fall vara motiverat att tillåta halter
överskridande riktvärdena för vissa ämnen om rimliga åtgärder vidtagits.
I mindre detaljplaner som till exempel rör en- till tvåfamiljshus eller mindre radhus är det
inte alltid rimligt att begära att en dagvattenutredning tas fram. I dessa fall får man
frångå riktlinjerna, speciellt riktvärdena för halter av föroreningar i dagvatten, som
framgår i denna text och istället bedöma konsekvenser av planen utifrån de förändringar
som föreslås. Är vattenhanteringen som föreslås rimlig utifrån läge, omgivning och
rådande förutsättningar?
Vid ny- och ombyggnation inom befintlig detaljplan på kommunens mark ställer
kommunen själv kraven, här gäller det att föregå med gott exempel. Det innebär att
kommunen vid ny- och ombyggnation (inom ramarna för gällande detaljplan) bör
genomföra de åtgärder som krävs för att efterleva kommunens antagna dagvattenpolicy
samt kommunens riktvärden och fördröjningskrav.
Vid ny- och ombyggnation inom befintlig detaljplan på privat mark bör man sträva mot
att dagvattenpolicyn följs vid bygglovsprövning.

Fortsatt hantering av riktvärden för halter i dagvatten
Riktvärdena kan komma att förändras framöver. Flera faktorer kan komma att påverka
justeringar av halter och ämnen: bättre kunskap om våra vatten och vilken belastning de
har/tål, förändrade krav och bedömningsgrunder inom vattenförvaltningen och
erfarenheter från lokala förutsättningar. Arbetet med att förfina och justera kraven som
ställs kring dagvatten behöver vara behovsstyrt och löpande. Kommunens
vattensamordnare ansvarar för att samordna arbetet som kan komma att ske oberoende
av uppdateringar av vattenplanen. Efter vattenplanens antagande ska denna bilaga ses
som en separat fristående del.
Ett detaljplanearbete kan vara utdraget i tid och det finns risk att riktvärdena hinner
justeras/revideras under detaljplanearbetets gång. Justeringarna som kan behöva göras
framledes bedöms dock inte bli så omfattande att den enskilda planens påverkan blir
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avgörande för recipientens möjligheter att följa satta MKN. Därför, för att spara resurser
och slippa onödiga omtag i arbetsprocessen, bör den version av riktvärden accepteras
som fanns tillgänglig när detaljplanenearbetet med tillhörande dagvattenutredning
påbörjades.

Resonemang gällande val av riktvärden för halter i dagvatten
Arbetsgruppens underlag
Arbetsgruppen har, om ej annat anges nedan, utgått från gällande bedömningsgrunder
(HVMFS 2019:25) vid klassning av kemisk och ekologisk status i inlandsvatten (sjöar och
vattendrag) respektive kustvatten. Därtill har arbetet inspirerats av andra kommuners
(Järfälla och Göteborg) riktvärden, speciellt i de fall beräkningsunderlag saknas.
Riktvärdenas möjlighet att uppnås har stämts av genom att jämföra de nya
recipientspecifika riktvärdena med nyligen genomförda dagvattenutredningar inom
kommunen samt (eftersom riktvärdena för dagvatten togs fram parallellt med
riktvärdena för länshållningsvatten) även med uppmätta data från Trafikverkets
mätningar av länshållningsvatten i samband med byggandet av Förbifart Stockholm.
Även riktvärdena som presenterades av Riktvärdesgruppen 2009 användes för att
utvärdera nya krav mot de tidigare använda.
Recipientspecifika riktvärden
Fosfor P
Edsviken:
Utifrån
acceptabel
belastning
(800
kg/år,
IVL
2019b)
och
Vollenweidermodellen 1 (som tar hänsyn till sjöns teoretiska omsättningstid och volym)
beräknades den acceptabla halten på inkommande vatten. De nya referensvärdena
(HVMFS 2019:12) vid en salthalt om 0 användes eftersom dagvattnet som når Edsviken
är sött. Medelvärde för sommar och vintergränsvärden användes (25,7 µg/l för fosfor).
Acceptabel belastning blev cirka 67,8 µg/l. Stora osäkerheter finns i beräkningarna då
indata är äldre och schablonmässiga. Stor osäkerhet beror också på osäkerheten i att
hantera Edsviken som en insjö. Den omsättningstid som använts är den teoretiska
omsättningstiden som utgår från en sjömodell (vilket innebär att inget utbyte finns med
Lilla Värtan (detta för att kunna använda Vollenweidermodellen). Kommunen vet dock att
omsättningstiden i praktiken är kortare och varierar inom viken. Arbetsgruppen hade
dock ingen bättre metod att estimera acceptabel halt i tillrinnande vatten.
Inlandsvatten: Norrviken är den sjö kommunen har bäst kunskap om gällande
omsättningstid och vattenvolym, men trots detta finns flera uppgifter om teoretisk
omsättningstid som varierar mellan 10 månader och 1,4 år. Norrviken användes trots
detta som typsjö och motsvarande beräkningar med hjälp av Vollenweidermodellen
gjordes som för Edsviken. Acceptabel belastning landade på cirka 50 µg/l alternativt cirka
80 µg/l för de olika omsättningstiderna beräknat utifrån den acceptabla belastningen om
800 kg/år (Acceptabel belastning räknades fram till mellan 730 och 830) som beräknades
år 2011. Den acceptabla halten som beräknats konstaterades i genomsnitt vara ca 2 ggr
högre än satt gränsvärde för god ekologisk status (eller i medeltal ca 4 ggr
bedömningsgrundernas referensvärde). Detta stämmer mycket väl med beräkningar som
Stockholm stad gjort på motsvarande sätt för andra sjöar. Därav tillämpades en faktor 4
på referensvärdena för Sollentunas inlandsvatten vatten. Samtliga inlandsvatten
(recipienter) landar då på en acceptabel belastning om 60-84 µg/l.
Riktvärdet 70 µg/l (totalhalt) valdes för samtliga recipienter. Skillnaden mellan sjöarna
bedöms vara mindre än felmarginalen inom beräkningarna så arbetsgruppen ser ingen
mening med att separera kraven för de olika recipienterna.
1

Vollenweidermodellen bygger på en enkel massbalans som uppskattar långtidsmedelvärden av totalfosforhalten i ett vatten när den är i jämvikt, det vill säga efter en längre tid med samma fosforbelastning.
Modellerna beskriver hur stor andel av inflödande fosfor som på årsbasis fastläggs i sedimenten som en
funktion av vattnets uppehållstid i sjön. Längre uppehållstid innebär att en större andel av utsläppt fosfor
hinner sedimentera i sjön.
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Kväve N
Edsviken: Arbetsgruppen utgick från resultatet av fosforberäkningen ovan och tillämpade
bedömningsgrundernas gränsvärden för god ekologisk status för att beräkna vilken
motsvarande halt kväve som svarar mot fosforberäkningen. De nya, av SMHI föreslagna
referensvärdena, som bedöms beslutas om under 2018 användes och referensvärdena
vid en salthalt om 0 användes eftersom dagvattnet som når Edsviken är sött. Medelvärde
för sommar och vintergränsvärden användes (25,7 µg/l för fosfor och 500 µg/l Kväve).
Acceptabel belastning av fosfor, ovan, konstaterades vara cirka 3,3 ggr högre än
gränsvärdet 25,7, därav multiplicerades 500 µg/l med 3,3. Tillåten halt kväve blir då
cirka 1650 µg/l. Mycket stora osäkerheter finns i beräkningarna då flera antaganden görs
i detta beräkningssteg. Kvävets kretslopp gör det svårt att beräkna acceptabel totalhalt.
1500 µg/l (totalhalt) valdes som riktvärde för Edsviken.
Inlandsvatten: Inga MKN-krav finns. Något högre riktvärde än för Edsviken kan
accepteras i inlandsvatten då dessa är fosforbegränsade. Kväve hinner till viss del minska
tills inlandsvattnet når kusten/öppna Östersjön. Ett riktvärde om 2000 µg/l (totalhalt)
valdes.
Suspenderat material
Inga MKN-krav finns. Valt riktvärde om 60 mg/l (totalhalt) ligger i linje med Järfälla och
Göteborgs riktvärden samt är rimligt för VA-huvudmannens ledningsnät.
Benso(a)pyren (BaP)
Valt riktvärde om 0,05 µg/l (totalhalt) ligger i spannet mellan angivna gränsvärden
(årsmedelvärde totalhalt; 0,00017 µg/l och högsta tillåtna halt; 0,27 µg/l) för MKN
avseende kemisk status. Valt riktvärde är i linje med Järfällas riktvärde.
Bly (Pb)
Valt riktvärde om 3,0 µg/l (totalhalt) ligger i spannet mellan angivna gränsvärden [1,2
µg/l (filtrerat prov, biotillgänglig del, årsmedelvärde i inlandsvatten), 1,3 µg/l (filtrerat
prov, årsmedelvärde kustvatten) respektive 14 µg/l (maximal tillåten halt i söt- och
kustvatten, filtrerat prov)]. Det är svårt att beräkna vilken halt som är ok i totalhalt
eftersom den biotillgängliga delen i filtrerat prov, som gränsvärdet avser, kan variera
mycket inom totalhalten som riktvärdet avser. 3,0 µg/l valdes då det ligger mellan, men i
den nedre delen av intervallet mellan årsmedelvärde och maximal tillåten halt. Valt
riktvärde är i linje med Järfällas riktvärde.
Koppar (Cu)
Valt riktvärde om 9,0 µg/l (totalhalt) ligger högre än angivna gränsvärden [0,5 µg/l
(filtrerat prov, biotillgänglig del, årsmedelvärde i sötvatten) respektive 1,45 µg/l (filtrerat
prov, årsmedelvärde kustvatten). Det är svårt att beräkna vilken halt som är ok i
totalhalt eftersom den biotillgängliga delen i filtrerat prov, som gränsvärdet avser, kan
variera mycket inom totalhalten som riktvärdet avser. Valt riktvärde är i linje med
Järfällas riktvärde. Det motsvarar klassgräns 3 i Naturvårdsverkets gamla
bedömningsgrunder från 1999. Koppar blir mindre toxiskt i hårt vatten, vilket våra
recipienter har.
Zink (Zn)
Valt riktvärde om 15 µg/l (totalhalt) ligger högre än angivna gränsvärden [5,5 µg/l
(filtrerat prov, biotillgänglig del, årsmedelvärde i sötvatten) respektive 1,1 µg/l (filtrerat
prov, årsmedelvärde kustvatten)]. Det är svårt att beräkna vilken halt som är ok i
totalhalt eftersom den biotillgängliga delen i filtrerat prov, som gränsvärdet avser, kan
variera mycket inom totalhalten som riktvärdet avser. Valt riktvärde är i linje med
Järfällas riktvärde. Zink kan vara ett problemämne i urbana miljöer men har inte noterats
som problemämne inom Sollentuna. Verksamhetsutövare har påvisat problem att komma
ner i lägre halter i länshållningsvatten trots god rening i övrigt. Zink blir mindre toxiskt i
hårt vatten, vilket våra recipienter har.

8

Kadmium (Cd)
Valt riktvärde om 0,3 µg/l (totalhalt) ligger något högre än angivet gränsvärde för
årsmedelhalt av kadmium i Edsviken (0,2 µg/l) såväl som inlandsvatten (0,08 till 0,25
µg/l beroende på hårdhetsklass, våra recipienter ligger i den övre skalan). Riktvärdet
avser dock totalhalt medan gränsvärdena avser mätning på filtrerat prov. Valt riktvärde
är i linje med Järfällas riktvärde.
Krom (Cr)
Valt riktvärde om 8 µg/l (totalhalt) ligger något högre än angivet gränsvärde för
årsmedelhalt av krom i Edsviken och i inlandsvatten (3,4 µg/l). Riktvärdet avser dock
totalhalt medan gränsvärdena avser mätning på filtrerat prov. Valt riktvärde är i linje
med Järfällas riktvärde.
Nickel (Ni)
Valt riktvärde om 6 µg/l (totalhalt) ligger något högre än angivet gränsvärde för nickel i
inlandsvatten (4 µg/l, filtrerat prov, biotillgänglig del, årsmedelvärde) men något lägre
än gränsvärdet för nickel i Edsviken (8,6 µg/l). Riktvärdet avser totalhalt medan
gränsvärdena avser den biotillgängliga delen i ett filtrerat prov. Verksamhetsutövare har i
vissa fall påvisat problem att komma ner i valt riktvärde trots god rening i övrigt. I
specifika projekt kan undantag från riktlinjerna vara befogat. Valt riktvärde är i linje med
Järfällas riktvärde.
Kvicksilver (Hg)
Valt riktvärde om 0,07 µg/l (totalhalt) är det samma som angivet gränsvärde för
kvicksilver i inlandsvatten och i Edsviken (0,07 µg/l, maximal tillåten koncentration).
Riktvärdet avser dock totalhalt medan gränsvärdet avser maximal tillåten halt i filtrerat
prov (gränsvärde för årsmedelvärde saknas men borde rimligtvis vara lägre). Valt
riktvärde är något högre än Järfällas riktvärde.
Arsenik (As)
Valt riktvärde om 5 µg/l (totalhalt) ligger högre än angivet gränsvärde för årsmedelhalt
av arsenik (0,5 µg/l i inlandsvatten och 0.55 µg/l i Edsviken). Riktvärdet avser totalhalt
medan gränsvärdena avser mätning på filtrerat prov. Hög bakgrundshalt av arsenik har
konstaterats i regionen. MKN för arsenik bedöms svåra att nå, undantag för hög
bakgrundshalt kan bli aktuellt. Valt riktvärde kan behöva höjas/accepteras i vissa projekt
om reningen i övrigt är tillfredsställande.
Oljeindex
Inga MKN-krav finns för Sollentunas vatten. Valt riktvärde är 100 µg/l (totalhalt) till
Norrviken och Edsån respektive 500 µg/l (totalhalt) till övriga recipienter. Norrviken och
Edsån har högre krav då dessa delvis ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.
Valda riktvärden ligger i linje med Göteborgs riktvärden (100 µg/l inom vattentäkt) samt
med riktvärdesgruppens riktvärden 2009. 500 µg/l kan i vissa fall vara ett hårt krav.
1000 µg/l kan vara ok utanför vattenskyddsområde.
pH
MKN-krav gällande försurning finns för Sollentunas vatten men samtliga vatten
(undantaget Snuggan, som inte är recipient) har högt pH och hög alkalinitet. Kalkrik
berggrund borgar för att försurning generellt inte är ett problem inom kommunen. Valt
riktvärdesintervall om pH 6-9 är satt utifrån uppmätt pH i Sollentunas vatten,
korrosionsrisk i VA-huvudmannens dagvattennät och utifrån gränsvärden för fisk- och
musselvatten. Gränsvärdena för fisk- och musselvatten är inte aktuella i Sollentuna men
ger en bra hint om vilka krav som bör ställas på en miljö där goda förutsättningar för fisk
och fiske eftersträvas.
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Bilaga 3
Riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna
Länshållningsvatten är regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten eller liknande
som ansamlas i till exempel schaktgropar vid byggarbetsplatser och som behöver
pumpas bort/avledas. Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med schaktning,
sprängning, borrning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med t.ex.
byggnationer och saneringar av förorenad mark.
För att inte riskera negativ påverkan från länshållningsvatten på kommunens sjöar och
vattendrag identifierade arbetsgruppen för vattenplanen att kommungemensamma
riktlinjer behövde fastställas.
Dokumentet ”Riktlinjer för länshållningsvatten i Sollentuna kommun” togs fram i ett
samarbete mellan dåvarande miljö- och byggnadskontoret (nuvarande avdelningen för
miljö- och hälsoskydd), VA-huvudmannen (Sollentuna Energi och Miljö AB), samt
kommunledningskontoret (nuvarande strategiska gruppen) och antogs av miljö- och
byggnadsnämnden den 11 december 2018 (§ 138/2018, Dnr 2018/0124 MBN-1,
diariekod
432).
Riktlinjerna
omfattar
riktvärden
som
har
utgått
från
miljökvalitetsnormerna för vatten och miljöbalkens och EUs krav gällande
miljökvalitetsnormer. Det antagna dokumentet är inklippt på efterföljande sidor.
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