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1. Problembeskrivning 

Miljöförvaltningarna i Skåne har inför framtagandet av verksamhetsplanen 2016 – 2017 framfört ett 

starkt intresse för att arbeta med ett dagvattenprojekt. Inom området finns behov av utbildning, 

handledningsmaterial och samordning mellan olika delar av den kommunala förvaltningen (miljö, 

bygg, plan, VA) samt externa aktörer såsom länsstyrelsen. 

 

Eftersom dagvatten är ett stort och komplext område delas projektet upp i två delprojekt; 

”utbildning” och ”handledning och tillsyn”. Detta är projektbeskrivningen för delprojektet 

”handledning och tillsyn”. 

  

2. Syfte 

Projektet ska fungera som en inledning och en uppstart för arbetet med tillsyn på dagvatten utifrån 

ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Det ska syfta till en samsyn mellan tillsynsmyndigheterna i 

Skåne och vara en grund för fortsatt arbete inom dagvattenområdet. Arbetet ska också förstärka 

samarbetet inom dagvattenområdet mellan olika delar av kommunen inom planarbetet. Goda 

exempel från olika kommuner ska samlas in och lyftas fram för att fungera som inspiration för 

andra kommuners arbete. 

 

Kommunerna i Skåne har kommit olika långt i arbetet med dagvatten, därför ska projektet omfatta 

två delar, en del som består av tillsyn på dagvattenanläggningar (dammar, knutpunkter dit dagvatten 

transporteras) och en del om kommunens arbete med dagvatten i översikts- och detaljplanering. 

Deltagande kommuner väljer själva om de vill medverka i en eller två delar.  

 

Tillsynskampanjen kan även ses som en del i kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet för att 

uppfylla EU:s Vattendirektiv så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

 

3. Projektmål 

Projektmål Beskrivning 

P10 
(P1 – P9 rör 

projektbeskrivning 

för utbildningen) 

Projektarbetsgruppen ska planera, genomföra och utvärdera ett 

tillsynsprojekt om dagvatten. 

P11 60 % (16/27 stycken) av de skånska 

miljöförvaltningarna/miljöförbunden ska delta i en eller två delar av 

tillsynsprojektet. 
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P12 Tillsynsprojektet ska få medelbetyg 4 på en skala 1-5 efter 

utvärdering. 

P13 Diskussionsgruppen som startades på Yammer i samband med 

utbildningen ska vara aktiv, 20 personer utöver projektgruppen 

registrerade. 

P14 Det ska mätas hur stor andel av de förvaltningar som representerades 

på utbildningen som återkommit för deltagande i tillsynsprojektet. 

Mål 75% 

 

4. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

 

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling till 

projektmål 

(projektbeskrivning 

utbildning) 

Tidpunkt 

L4 
(L1 – L3 rör 

projektbeskrivningen 

för utbildningen) 

 

Ökad tillsyn på dagvattennät och 

anläggningar 

P10 och P11 Bestäms senare 

L5 Ökad kunskap om 

tillsynsobjekten, såsom 

belägen/lokalisering, antal och 

typ, syfte med anläggningarna, 

belastning, varifrån dagvattnet 

kommer. 

P10 och P11 Bestäms senare 

 

L6 Att miljöfrågorna vad avser 

dagvattenfrågor tydliggörs 

starkare i ÖP och DP. 

P10 och P11 Bestäms senare 

 

5. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen är främst handläggare inom miljöområdet. 

 

6. Avgränsningar 

Tillsynen kommer att inriktas på dammar och knutpunkter dit dagvatten transporteras.  

Inom projektet ges inte vägledning avseende tillämpning av Miljökvalitetsnormer för vatten.  

 

7. Projektorganisation 

Deltagarna i projektarbetsgruppen: 

Anna-Karin Åkesson Kristianstads kommun 

Daniel Rasmusson Hässleholms kommun 

Hanna Pettersson Staffanstorps kommun 

Stefan Andersson Lunds kommun 

Øjvind Hatt Bromölla kommun 

Göran Jansson Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

 

Referensgrupp - förslag 

Malin Åberg  

Jonas Johansson Höje ås  

Lena Blomqvist 

Per Pärsson 

Anna Jansson Thulin 

 

 

C4 Teknik Kristianstads kommun 

Höjeå vattenråd 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen  



 

 

Jurist  

Karin Dahlström 

 

Boverket 

Norrköpings kommun 

  

8. Tids- och aktivitetsplan 

 

Aktivitet Tidpunkt 

Startmöte för arbetsgruppen, delprojekt ”handledning och 

tillsyn” 

2016-10-04 

Inbjudan med information skickas till kommunerna 2016-10-07 

Material (färdigställt) till kampanjen och inbjudan till 

uppstartsmöte skickas till kommunerna 

2016-12-01 

Sista dag för anmälan om deltagande i tillsynskampanj 

och till uppstartsmöte 

2016-12-16 

Uppstartsmöte i Kristianstad klockan 09.00 -12.00 2017-01-17 

Avstämning av tillsynskampanjen 2017-05-12 

Rapportering till projektarbetsgruppen 2017-09-30 

Utvärdering av projektet samt utvärdering av den 

långsiktiga effekten från utbildningen, utvärderingsenkät 

via e-post 

2017-10-15 

Projektrapport och projektavslut (båda delprojekten) 2017-12-15 

Redovisning och godkännande av MSS styrgrupp (båda 

delprojekten) 

2017-12-31 

Rapportering till alla skånska kommuner om 

projektresultat. 

Efter rapportering och 

godkännande av 

styrgruppen 

 

9. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknades vara cirka 100 

timmar per person för båda delprojekten inom dagvatten när hela projektet startade. Efter det att 

delen som avsåg att anordna en utbildning är klar, är projektdeltagarnas erfarenhet att det finns 

risk att de beräknade 100 timmarna kan komma att överskridas. Arbetstiden för projektledarna 

specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 

 

Kostnader för lokal, mat och föreläsarnas arvode vid utbildningen ska täckas av 

deltagaravgiften. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

10. Samordning 

Projektarbetsgruppen inventerar vilket material inom dagvattenområdet som tagits fram av andra 

Miljösamverkan och andra kommuner i landet. Speciellt intressant är materialet framtaget av 

Miljösamverkan Östergötland, MÖTA. Norrköpings kommun har arbetat vidare med MÖTA:s 

material och presenterade sin arbetsmetod på utbildningsdagen den 22 september 2016. 

 

 

 

 



 

 

11. Kommunikation 

a. Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten vilka även kan vara via Skype, övrig kommunikation inom 

projektgruppen sker via e-post samt på samarbetsytan på Länsstyrelsens SharePoint. 

Samarbetsytan finns tillgänglig via www.miljosamverkan.se 

 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes projektledningsgrupp och godkännas av 

styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 

 

b. Extern kommunikation  

Inbjudan till tillsynskampanjen skickas till miljöförvaltningarna via e-post. Information om 

tillsynskampanjen läggs på Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 

En diskussionsgrupp på Yammer startas upp. Gruppen ska användas som ett forum för 

inspektörerna som deltar i utbildningen och tillsynsprojektet.  

 

Projektresultatet ska redovisas till samtliga skånska kommuner på lämpligt sätt. 

 
12. Plan för utvärdering  

Utvärdering av tillsynsprojektet kommer att ske genom utskick med e-post av enkäter till de 

kommuner som deltagit. Även frågor om de långsiktiga effekterna från utbildningen kommer att 

ingå i utvärderingen. 

 

13. Överlämnande och avslut  
Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 2017-12-31. 

  
 

http://www.miljosamverkan.se/

