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Projektrapport: Dagvattenhantering

Inledning

Miljösamverkan Skåne drev under 2016–2017 ett projekt om dagvattenhantering. Eftersom dagvatten 
är ett stort och komplext område delas projektet upp i två delprojekt; ”utbildning” och ”handledning 
och tillsyn”. Projektet fungerade som en inledning och en uppstart för arbetet med tillsynen på dagvatten 
utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Delprojekt 1; utbildning

Syfte och mål

Syftet med utbildningen var att den skulle ge kommunerna stöd i arbetet med dagvatten för att öka 
förutsättningarna för god dagvattenhantering. Efter utbildningen skulle inspektörerna ha bättre 
förutsättningar att kunna arbeta för att minska påverkan hos recipienten. Utbildningen skulle belysa 
olika intressenters roller och målgruppen för utbildningen vara bred, men främst handläggare inom 
miljöområdet.

Målen med utbildningen var att tydliggöra vad grundproblemet är ur miljösynpunkt och belastning 
av recipient, samt att ge deltagarna bra kunskap och ökad kompetens inom området dagvatten. Efter 
utbildningen skulle inspektörerna kunna ställa relevanta krav i tillsynen för minskad påverkan hos 
recipienten.

Projektarbetsgruppen satte upp som mål att:

• 70 % (19/27 stycken) av miljöförvaltningarna/miljöförbunden skulle delta i utbildningen
• 20 % av det totala antalet deltagarna skulle vara från andra förvaltningar
• utbildningen skulle vid utvärderingen få medelbetyg minst 4 på en skala 1–5
• inom projektet skulle också startas en diskussionsgrupp på Yammer. 

De långsiktiga effekterna av utbildningen ska vara engagemang inom området dagvatten hos deltagarna.

Deltagare i projektarbetsgruppen: 

Anna-Karin Åkesson Kristianstads kommun
Daniel Rasmusson Hässleholms kommun
Hanna Pettersson Staffanstorps kommun
Stefan Andersson Lunds kommun
Øjvind Hatt  Bromölla kommun
Lena Blomberg  Länsstyrelsen
Göran Jansson  Länsstyrelsen
Elin Ulander  Kommunförbundet Skåne
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Genomförande

Projektarbetsgruppen träffades första gången i mars 2016 för uppstartsmöte. Därefter har gruppen 
haft fyra arbetsmöten samt ett antal möten via Skype. Projektarbetsgruppen tog tillsammans fram 
utbildningens innehåll och kontaktade aktuella föreläsare.

Projektarbetsgruppen hade möjlighet att delta i en studieresa om dagvattenhantering (arrangerad 
av Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund) till Danmark. Där besöktes Köpenhamns kilmatkvarter 
samt Alleröds kommun.

Efter utbildningen genomförde projektarbetsgruppen en utvärdering av dagen. Varje deltagare i 
arbetsgruppen gjorde en telefonintervju med en person som deltagit på utbildningen, gruppen 
hade tagit fram gemensamma frågeställningar. Följande frågor ställdes vid telefonintervjuerna:

1. Hur hjälper dagen dig i din yrkesroll (till exempel fördjupad förståelse för miljöproblem)?
2. Har den här dagen förändrat dina möjligheter att samarbeta med andra aktörer på 

dagvattenområdet (förståelse för andras roller)?
3. Hur uppfattade du passet om lagstiftning?
4. Inom vilket/vilka område tycker du det hade varit bra att göra en tillsynskampanj?

En enkät för utvärdering skickades till samtliga deltagare på utbildningen. Föreläsarnas material 
skickades ut efter utbildningen. 

Reslutat

Utbildningsdagen genomfördes den 22 september på Norra Station i Hässleholm. 

Föreläsare:
Vibeke Lirås; Länsstyrelsen Skåne
Pär Persson; Länsstyrelsen Skåne
Christine Andersson; jurist Malmö Stad
Lars-Erik Widarsson; konsult, tidigare arbetat i Malmö Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Karin Dahlström; miljöförvaltningen Norrköpings kommun
Oskar Donnely; miljöförvaltningen Norrköpings kommun
Claes Nihlén; miljöförvaltningen Helsingborgs Stad.
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Välkommen till ett seminarium om dagvattentillsyn 

Norra Station i Hässleholm den 22 september 2016 

 
 

Miljösamverkan Skånes projektgrupp om dagvatten bjuder in ett seminarium om 

dagvattentillsyn! 

 

Utbildningen vänder sig främst till handläggare inom miljöområdet men även plan- 

och bygghandläggare på kommun och länsstyrelse, VA-huvudmän och politiker. 

 

Tid: Torsdagen den 22 september 2016. 

 Klockan 08.30 – 16.00. 

Plats: Norra Station i Hässleholm. 

Kostnad: 1000 kronor exkl. moms, faktureras i efterhand. Fika och lunch 
ingår. 

Anmälan: Anmäl dig på www.kfsk.se senast den 31 augusti 2016. 

Avanmälan Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång faktureras faktiska 
kostnader. 

Information:  För närmare information om innehåll vänligen kontakta Elin 
Ulander, elin.ulander@kfsk.se (kan även kontaktas vid förfrågan 
om eventuell efteranmälan). 

 

 

Utbildningen ska ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka 

förutsättningarna för god dagvattenhantering. Efter utbildningen ska deltagarna ha bättre 

förutsättningar att kunna arbeta för att minska påverkan hos recipienten. Utbildningen ska 

även belysa olika intressenters roller och behandla lagstiftningen inom området. 

Erfarenheter från dagvattenhantering och kommunal tillsyn kommer att presenteras. 

 

Program – se nästa sida! 

 

   

http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14407724&query=
http://www.kfsk.se/
mailto:elin.ulander@kfsk.se


 

Program torsdag den 22 september 
08.30 – 09.00 Samling, registrering och fika. 

 

09.00 – 09.05 Välkomna och inledning. 

 

09.05 – 09.30 Hur stor är belastningen och påverkan från dagvatten, vilka är de 

viktigaste källorna; Vibeke Lirås, Länsstyrelsen Skåne. 

 

09.30 - 09.45 Terminologi; Pär Pärsson, Länsstyrelsen Skåne. 

 

09.45 – 10.00 Paus. 

 

10.00 – 11.30 Lagstiftning och roller (miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen 

om allmänna vattentjänster);  Christine Andersson, Malmö stad. 

 

11.30 – 12.30 Lunch. 

 

12.30 – 13.15 Erfarenheter av dagvattenplanering vid stadsplanering; Lars-Erik 

Widarsson, LE Widarsson (har tidigare arbetat i Malmö stad och 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB). 

 

13.20 – 14.20 Erfarenheter från tillsyn i kommuner; Claes Nihlén, Helsingborgs 

stad, Karin Dahlström och Oskar Donnelly, Norrköpings kommun. 

 

14.20 – 14.45 Fika. 

 

14.45 – 15.30 Drift och teknik; Lars-Erik Widarsson. 

 

15.30 – 16.00  Information om Miljösamverkan Skånes projekt, resterande 

frågor och avslut. 

 

Med reservation för ändring i programmet. 

 

 

 

Varmt välkomna! 
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Sammanlagt deltog 61 personer inklusive projektarbetsgruppen men exklusive föreläsarna på utbildnings-
dagen. Av Skånes miljöförvaltningar/miljöförbund deltog 70 % (20/27 stycken). Av det totala antalet 
deltagare var 28 % (17/61 personer) från andra förvaltningar än miljöförvaltningarna (fig 1). 

Fig. 1 Procentuell fördelning av antal deltagare under utbildningsdagen 

85 % (35 stycken) av deltagarna svarade på utvärderingsenkäten,

På frågan Vad tyckte du om dagens program? svarade 11,4 % (4 personer) utmärkt och 85,7 % (30 perso-
ner) bra. 

På frågan Vilket betyg ger du utbildningsdagen i sin helhet på en skala 1-5? svarade 8,6 % (3 personer) 5 
och 60 % (21 personer) svarade 4.

På frågan Har den här dagen förändrat dina möjligheter att samarbeta med andra aktörer på dagvattenom-
rådet? svarade 51,4% (18 personer) ja och 17,1% (6 personer) nej, 31,4% (11 personer) visste inte (fig. 2)

Fig. 2 Har utbildningen förändrat dina möjligheter att samarbeta med andra 
aktörer på dagvattenområdet?
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Diskussion

Det höga deltagarantalet på utbildningsdagen bekräftar att dagvatten är ett aktuellt ämne och berör 
flera delar i kommunerna. Målen beträffande andel deltagande miljöförvaltningar, andel deltagare 
från andra förvaltningar och medelbetyg minst 4 på utbildningen uppnåddes vilket är positivt för 
projektarbetsgruppens fortsatta arbete. 

Två av målen med utbildningen var att belysa olika intressenters roller i arbetet med dagvatten och att 
deltagarna ska ha hjälp av utbildningen i sin yrkesroll, vilket i sin tur kan öka samarbetet mellan olika 
aktörer. Utvärderingarna (intervjuer och enkäten) visar att målen uppnåddes. Deltagarna har användning 
både av terminologin, juridiken och goda exempel som presenterades. Inspektörerna ser möjlighet och 
öppningar för samarbete speciellt inom planområdet.

Det är också av värde att få bekräftat att det är ett komplext område och en svår lagstiftning, och det är 
inte bara den enskilda inspektören som upplever problem. Föreläsarna hade ibland olika tolkningar, vilket 
upplevdes som rörigt. Det går troligen inte att undvika olika tolkningar men upplägget hade eventuellt 
kunnat göras annorlunda om projektarbetsgruppen hade haft förmöte med föreläsarna, till exempel via 
Skype. 

Då utvärderingen planerades riktade projektarbetsgruppen in sig på frågor om samarbete, användning vid 
yrkesutövning och juridik. I efterhand anser gruppen att det skulle vara intressant att ställa fler frågor om 
respektive föreläsare. Då hade det även varit lättare att ge föreläsarna feedback. 
Diskussionsgruppen på Yammer, MSS_Dagvatten, är upplagd, men informationen om den måste 
spridas mer till berörda inspektörer. Yammergruppen är tänkt att användas som ett diskussionsforum där 
deltagarna kan svara på varandras frågor. Tanken är inte att projektarbetsgruppen ska ta på sig ansvaret att 
besvara frågorna. 

Under utbildningsdagen samlades frågor in från deltagarna, genom att post-it-lappar klistrades upp 
på en ”frågevägg”. Sist på dagen skulle föreläsarna få välja ut de frågor som passade dem att svara på. 
Då detta inte var tillräckligt förankrat hos föreläsarna stannade inte alla kvar ända till dagens slut och 
frågestunden gick inte att genomföra. Projektarbetsgruppen hade också förberett ett ”fall från verkligheten” 
för diskussion, tyvärr räckte tiden inte till för detta. I utvärderingen nämns att det borde varit mer tid 
för diskussion och frågor, detta måste vi beakta när Miljösamverkan Skåne arrangerar utbildningar i 
fortsättningen. De frågor som kom in under dagen skickades ut till föreläsarna i efterhand, dock har 
projektarbetsgruppen inte fått in några svar. 

I samband med utvärderingen samlades även i förslag på områden inom vilka det skulle vara intressant att 
göra en tillsynskampanj. De inkomna förslagen tar projektarbetsgruppen med sig in i del två av projektet, 
”handledning och tillsyn”.
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Delprojekt 2; handledning och tillsyn

Syfte och mål
Syftet var att skapa samsyn mellan tillsynsmyndigheterna i Skåne och en grund för fortsatt arbete inom 
dagvattenområdet. Projektet skulle också förstärka samarbetet inom dagvattenområdet mellan olika delar 
av kommunen inom planarbetet. Goda exempel från olika kommuner skulle samlas in och lyftas fram för 
att fungera som inspiration för andra kommuners arbete. Eftersom kommunerna i Skåne kommit olika 
långt i arbetet med dagvatten skulle den här delen av projektet omfatta två delar, en del som bestod av till-
syn på befintliga dagvattenanläggningar (dammar; knutpunkter dit dagvatten transporteras) och en del om 
kommunens arbete med dagvatten i översikts- och detaljplanering. Kommunerna kunde själva välja om de 
ville medverka i en eller två delar. Tillsynskampanjen kan också ses som en del i kommunernas arbete med 
åtgärdsprogrammet för att uppfylla EU:s Vattendirektiv så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Projektarbetsgruppen satte upp som mål att:

• 60% (16/27 stycken) av miljöförvaltningarna/miljöförbunden skulle delta i en eller två delar av 
tillsynsprojektet

• tillsynsprojektet skulle få medelbetyg 4 på en skala 1 – 5 efter utvärdering
• en diskussionsgrupp skulle starta på Yammer och ha minst 20 personer anslutna
• andelen förvaltningar som deltog på utbildningen (delprojekt 1) och som återkommit för att 

delta i tillsynsprojektet ska vara 75 %.

De långsiktiga effekterna av tillsynskampanjen är att

• öka tillsynen på dagvattennät och anläggningar
• ökad kunskap om tillsynsobjekten; såsom lokalisering, antal och typ, syftet med anläggningarna, 

belastning och var vattnet kommer ifrån
• miljöfrågorna vad avser dagvatten tydliggörs i översikts- och detaljplaner.

Deltagare i projektarbetsgruppen: 

Anna-Karin Åkesson Kristianstads kommun
Stefan Andersson Lunds kommun
Øjvind Hatt  Bromölla kommun
Hanna Pettersson Staffanstorps kommun
Göran Jansson  Länsstyrelsen
Elin Ulander  Kommunförbundet Skåne

Genomförande

Utbildningen (delprojekt 1) genomfördes i september 2016, därefter fortsatte projektarbetsgruppen 
med att arbeta fram ett material för tillsyn, samtidigt som kommunerna informerades om tidsplanen för 
projektet. Det färdiga materialet till tillsynskampanjen skickades tillsammans med en inbjudan till ett 
uppstartsmöte ut till kommunerna i december 2016. Uppstartsmötet hölls i mars 2017 och efter det star-
tade tillsynen. Resultatet från tillsynen återrapporteras till projektarbetsgruppen senast den 30 september 
2017, gruppen hade valde ut ett antal frågor som skulle rapporteras in. Projektarbetsgruppen bjöd in till 
workshop i början av september 2017, målet med workshopen var att inspektörerna skulle få möjlighet 
att utbyta erfarenheter och kunskap. Workshopen genomfördes aldrig med anledning av för få anmälda 
deltagare.
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Resultat

Materialet 
Materialet bestod av följande dokument:

1. Inbjudan till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017, se bilaga 1   
 En kort beskrivning av projektet, avgränsningarna för projektet, länkar för rapportering samt kontakt-
uppgifter till projektarbetsgruppen.

2. Instruktion till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017, se bilaga 2  
 Ett förslag på arbetsgång vid planering och tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar, ett antal frågor 
att använda sig av vid granskning av planarbetet och länkar till annat material om dagvatten som kan 
vara bra att ha som inläsningsmateral.

3. Checklista för tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar, se bilaga 3
4. Checklista för dagvatten i planer, se bilaga 4
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Uppstartsmötet
Uppstartsmötet genomfördes den 6 mars 2017 i Lund. Målet var att inspektörerna skulle träffas och få 
möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap. Projektarbetsgruppen hade bjudit in några föreläsare för att 
ge inspektörerna mer kunskap och inspiration. 

Föreläsningar:

Samarbete kommun/länsstyrelse, koppling till Vattendirektivet
Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne

Dagvattenplan för Lund – ett steg mot en hållbarare dagvattenhantering i befintlig bebyggelse
Kristina Hall, VA-Syd

Hur granskar Länsstyrelsen planer ur dagvattensynpunkt
Hanna Romanus, Länsstyrelsen Skåne

Det var totalt 22 deltagare vid uppstartsmötet (inklusive föreläsarna och projektarbetsgruppen), 13 
kommuner var representerade. Som avslutning på mötet berättade projektarbetsgruppen om ett fall från 
verkligheten. 

Resultat av inrapportering av tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar
Det var 13 kommuner som meddelade att de hade för avsikt att delta i tillsynsprojektet (inklusive de 
kommuner som fanns representerade i projektarbetsgruppen). Av dessa var det 7 kommuner (Helsingborg, 
Höganäs, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo och Vellinge) som rapporterade in svar på frågorna ar-
betsgruppen valt ut för rapportering. Totalt rapporterades resultat från 43 stycken anläggningar. Det skiljer 
i antal svar för de olika frågorna som rapporterades. Projektarbetsgruppens mål att 75 % av kommunerna 
som deltog på utbildningen (delprojekt 1) även skulle delta i tillsynsprojektet uppnåddes inte. 

Fråga 1.1 i checklistan

Fig. 1. Andelen anläggningar registrerade hos miljöförvaltningar, enligt miljöbalken eller på annat sätt 

Kommentarer:

Ett gammalt avloppsreningsverk där sedimentationsbassängerna numera används som dagvattendamm.

I detaljplan för nytt område.

Anläggningen har varit föremål för samråd/remiss hos miljöförvaltningen.

Dammen är väl känd men är ej registrerad hos miljöförvaltningen.

Registreras först nu genom detta tillsynsprojekt.

12

88
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Fråga 1.2 i checklistan

Fig. 2. Andelen anläggningar där det finns ett upprättat egenkontrollprogram 

Kommentar:

Det fanns skötselanvisningar, men vid närmare kontroll behövde de uppdateras.

Fråga 4.2 i checklistan

Fig. 3. Andel anläggningar som har en skötsel- och underhållsplan 

55

45

62

38
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Kommentarer:

Det finns en skötselplan, men den är inte dokumenterad.

Skötsel sker inom generella ramar, bristfällig dokumentering.

Skötsel- och underhållsplan finns, men inte i miljöbalkens mening. Ytor och dammens utformning har anpassats 
för att underlätta skötsel till exempel muddring.

Fråga 1.6 i checklistan

Samtliga anläggningar utom en hade syftet att fördröja vattenkapaciteten, därutöver hade anläggningarna 
även nedanstående syften.

Fig. 4. Dagvattenanläggningens syfte 

Kommentar:

Dammen är relativt nybyggd och ska minimera källaröversvämningar o.s.v.

Fråga 2.5 i checklistan

Varifrån kommer de största belastningarna? 

Kommentarer:

Villaområde och väg.

Hög trafikerad väg, parkering, industri- och handelsområde.

Köpcentrum.

Avrinningsområde är blandat industriområde och villakvarter. Troligen mest föroreningar från gator, dock finns 
en bensinmack i området som skulle kunna förorena om det sker ett stort läckage av bränsle.

11

7

42
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Fråga 2.7 i checklistan

Vilka föroreningsmängder går ut från anläggningen? 

Av 24 redovisade svar var det ingen som kunde redogöra för föroreningsmängder.

Fråga 3.5 i checklistan

Har anläggningen byggts så att funktionen kan kontrolleras?

Samtliga av de 43 anläggningarna var byggda så att funktionen kunde kontrolleras.

Kommentarer:

Inloppet är inte synligt.

Kontroll av oljeavskiljning okulärt i övrigt inte.

Inspektionsbrunn finns.

Fråga 3.5 i checklistan forts.

Vad kontrolleras och hur sker kontrollen?

Kommentarer:

Okulär kontroll av in-och utflöde.

Inspektionsbrunn på utloppet.

Pumpstation.

Kontroll före och efter stora regn.

Kontroll av vegetation, rensning vid behov.

Oljelänsar ska bytas 1 g per månad.

I detta projekt kontrollerades att ritningarna stämmer d.v.s. att in-och utlopp, nödavlopp, 
flödesregleringsbrunnar, nedstigningsbrunn, oljeavskiljare etc. finns där de ska vara. 
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Resultat av inrapportering från granskning i planarbetet
Det var 4 kommuner som rapporterade in (Bromölla, Kristianstad, Lund och Sjöbo), totalt 4 
granskade planer.

Fråga 1 i checklistan

Fig. 6. Andel kommuner med där man uppgett att det finns en dagvattenplan

Kommentarer:

Det finns en dagvattenpolicy från 2010.

En dagvattenstrategi har antagits, planuppdrag till Tekniska kontoret.

Planen har ännu inte antagits av kommunfullmäktige.

Fråga 3 i checklistan 

Har riktlinjerna för dagvattenhantering följts i planen?

Ja  2 kommuner

Nej  0 kommuner

Ej relevant 1 kommun

Kommenterar:

Dagvattenutredning togs fram och följdes, men det togs inte hänsyn till dagvattenpolicyn.

Planbestämmelser: Dagvatten ska fördröjas i området. Dagvatten från körbara ytor ska ledas ut över vegetations-
klädd yta för rening.

Fråga 4 i checklistan

Är ansvars- och rollfördelningen för dagvattenhantering definierade i planbeskrivningen?

Ja 2 kommuner

Nej 2 kommuner

Kommentarer:

Dagvattendammarna är på allmänplatsmark dvs. kommunens ansvar
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Fråga 5 i checklistan

Är ansvars- och rollfördelningen för dagvattenhantering vid exploatering definierade i planbestämmelserna?

Ja 2 kommuner

Nej 2 kommuner

Kommentar:

Ja, eftersom dammarna är på allmänplatsmark.

Goda exempel 
Kommun I
”Miljöförvaltningen har under början av hösten haft möten med VA-enhet som ansvarar för drift, underhåll 
och skötsel av kommunens VA-nät och dagvattenanläggningar. VA-enheten har dels en enhet med ingenjörer/
miljövetare som ansvarar för drift- och underhåll av anläggningar, dels en miljöenhet som ansvarar för 
miljöutredningar och föroreningsbelastning.

VA-enheten redogjorde för en omfattande kartläggning av dagvattenanläggningarna som genomförts under de 
senaste 4–5 åren. Kartläggningen har syftat till att sammanställa information om de olika anläggningarna 
för att kunna beräkna behovet av drift-, skötsel- och underhållsarbete i de öppna anläggningarna. VA-enheten 
har upprättat ett särskilt dataregister som innehåller information om respektive anläggning. Exempel på sådan 
information är: avrinningsområde, kartor, ritningar och foton, flöden och dimensionering, föroreningsbelastning 
och sedimentanalyser, drift- och skötselinstruktioner samt periodiserade scheman för egenkontroll (inspektion) av 
anläggningarna”.

Kommun II
”Projektet om dagvattentillsyn var ett uppskattat projekt från både vår (miljöenheten) sida och från VA-enhetens 
sida. Checklistan var ett bra underlag för tillsynen. Vi delade upp den på så sätt att vi tog punkt 1–3 som 
skrivbordstillsyn där vi gick igenom VA-enhetens kontrollprogram för samtliga dagvattendammar.

Punkt 4 och 5 tog vi sedan och gick igenom på plats för varje damm. Vi var tre stycken, jag som miljöinspektör, 
en VA-ingenjör och en drifttekniker som tillbringade två dagar med att åka runt och inspektera samtliga 
dammar i kommunen. Genom att ta alla besök på en gång tyckte jag att vi fick en samlad överblick och VA-
personalen kunde på ett enkelt sätt se vad som skiljde de olika dammarna ifrån varandra. 

Min kollega på VA-enheten var uppe på en dagvattenskonferens i Stockholm under november och höll föredrag 
om kommunens dagvattenarbete där hon även tog upp vårt tillsynsprojekt. 

Jag hade stor nytta av materialet när jag skulle skriva inspektionsrapporter och behövde göra bedömningar om 
vad som var avvikelser och vad som var acceptabelt.  Vi hittade en del punkter,främst rörande dammarnas 
egenkontroll, som vi ville ha redovisade till oss och några informationspunkter för ev. framtida händelser. 

Vi kom även fram till att de bör ta fram kartor med varje damms till/avrinningsområden för att kunna 
identifiera riskobjekt, tex industrier, för att kunna arbeta förebyggande med dessa. 

Vi har haft funderingar under hösten att göra ett liknande projekt fast rikta oss mot kommunens 
gatuavdelning och fokusera på rensbrunnar, VA-enheten informerade oss om att det är ett område som har 
förbättringspotential”. 
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Kommun III
”Kommunen återrapporterade ett stort antal anläggningar till projektarbetsgruppen, däremot var det långt 
ifrån alla frågor som jag kunde besvara i checklistan. Det berodde dels på att alla frågor inte vara relevanta för 
dagvattenanläggningarna och dels hade kommunen (VA-enheten) inte så bra kunskap om sina anläggningar. 
Checklistan är nog främst anpassad för stora dagvattenanläggningar. VA-enheten hade nog nytta av projektet 
eftersom de fick anledning att besöka/kolla sina dagvattenanläggningar. De flesta anläggningar hade VA-enheten 
bra koll på sedan tidigare, men inte alla. Vi besökte alla anläggningar i kommunen som var relevanta för 
projektet”.

Diskussion
När projektarbetsgruppen startade sin planering tog det lång tid innan gruppen bestämde vilken inriktning 
projektet skulle ha, det är ett brett område och tydliga avgränsningar för projektet var nödvändigt. 
Eftersom kommunerna i Skåne kommit olika långt i arbetet med dagvatten bestämdes tillslut att både 
tillsyn av befintliga anläggningar och granskning av planarbetet skulle ingå. Detta gjorde att projektet blev 
brett och förhoppningsvis mer användbart ute i kommunerna, både inom projekttiden och efteråt. 

Det var relativt få kommuner som återrapporterade till projektarbetsgruppen. Målet att 16 av 27 
miljöförvaltningar/miljöförbund skulle delta uppnåddes inte. Vi vet egentligen inte vad det beror på, 
eftersom projektarbetsgruppen samtidigt upplevt att det finns ett starkt intresse och behov av att arbeta 
med tillsyn inom området dagvatten. På de uppgifter som trots allt är inrapporterade verkar det som om 
materialet har fungerat på önskvärt sätt. Förhoppningsvis kommer materialet till nytta för kommunerna i 
deras fortsatta arbete. 

På frågan om de befintliga anläggningarna som tillsynades var registrerade hos miljönämnden var 
störst andel inte registrerade. Det kan bero på att kommunerna gör olika tolkning av lagstiftningen. 
Anläggningarna har inte heller någon skyldighet att registreras i efterhand, för U- objekt enligt miljöbalken 
behövs ingen anmälning de kan dock ses som en form av klassning. 

Drygt hälften av anläggningarna uppgav vid tillsynsbesöket att de har ett egenkontrollprogram. Dock 
säger detta inget om kvaliteten på egenkontrollprogrammen eller om de innehåller de punkter som 
enligt miljöbalken bör finnas med. Över hälften av anläggningarna uppgav att de har en skötsel- och 
underhållsplan. Anläggningarna (U-objekt) behöver inte ha en dokumenterad skötsel- och underhållsplan 
men frågan är vad som då händer när någon som sköter anläggningen slutar. I vissa fall kan skötseln vara 
utlagd på en annan förvaltning och den som driver anläggningen har då inte skötselplanen. 

Beträffande fråga 2.5 i checklistan för befintliga anläggningar; varifrån kommer de största belastningarna; 
blev de inkomna svaren inte helt lättöverskådliga. Det skulle varit lättare att utläsa svaren om 
svarsalternativen från början varit kategoriserade.

Då ingen av de tillsynade anläggningarna kunde svara på vilka föroreningsmängder som går ut ifrån an-
läggningen; fråga 2.5 i checklistan för befintliga anläggningar; måsta man dra slutsatsen att kunskapsnivån 
om kvaliteten på utgående vatten generellt är låg. Det kan vara svårt att ta prov på dagvatten, speciellt i 
ledningar. I dammar bör provtagningen vara lättare då man kan ta prov vid utloppet. 

Det var få kommuner som valde att använda sig av checklistan för granskning av planer, därför är det svårt 
att dra några slutsatser. Men eftersom ett av syftena med projektet var förstärka samarbetet inom dagvatte-
nområdet mellan olika delar av kommunen inom planarbetet hoppas projektarbetsgruppen att checklistan 
kommer att användas och vara till hjälp för kommunerna framöver.
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Sammanfattningsvis menar projektarbetsgruppen att man behöver fortsätta arbeta mycket med dagvatten 
både inom miljöförvaltningarna och i samarbete med andra förvaltningar inom kommunen. Det skulle 
vara intressant att använda materialet igen i ett samlat kontrollprojekt inom Miljösamverkan Skåne under 
till exempel 2020. Då har kanske fler kommuner kommit igång med tillsyn och sammanställningen av 
resultatet kan ge ett bredare resultat. 

Under 2017 presenterades nya utredningar och ställningstagande om dagvatten från Miljö-och energi-
departementet och Naturvårdsverket. Det kan vara intressant att följa vad som händer framöver utifrån 
nedanstående:

”Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa 
frågor om klimatanpassning. Utredningens huvuduppdrag är att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, 
kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter. En särskild fråga var att se över befintlig lag-
stiftning och föreslå de ändringar som krävs för att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Utredningen 
antog namnet Klimatanpassningsutredningen, och redovisades våren 2017”.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201742/

”Naturvårdsverket har analyserat kunskapsläget kring dagvattenproblematiken och hur kan hanteringen av 
dagvatten bidra till våra miljömål och en i förlängningen ekologisk, social samt ekonomiskt hållbar utveckling. 
En översiktlig sammanställning av miljöpåverkan, beskrivning av problemområden samt förslag till det fortsatta 
arbetet redovisas i enlighet med regeringsuppdraget”.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisa-
de-2017/Analysera-kunskapslaget-for-dagvattenproblematiken/

Projektarbetsgruppen har också diskuterat att det varit intressant om resultaten från kommuner kunde 
fortsätta sammanställas, till exempel genom att rapporteringen kontinuerligt låg öppen. Hur det skulle 
fungera i praktiken har gruppen inte tittat vidare på.    

Inom delprojekt 1 om dagvatten startades en diskussionsgrupp om dagvatten på Yammer. Gruppen var 
tänkt att användas som ett diskussionsforum. Gruppen är inte aktiv, med anledning av att inspektörerna 
inte använde Yammer som var tänkt. Projektarbetsgruppen kommer inte att ägna diskussionsgruppen 
någon mer tid. 

Bilagor
1. Inbjudan till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017
2. Instruktion till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017
3. Checklista för tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar
4. Checklista för dagvatten i planer

Avslutningsmöte på Grand Hotell i Lund den 7 december 2017.



Version 2016-12-12 

Inbjudan till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 

2017 

Inledning 
Ni bjuds in att delta i Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten som startar i januari 

2017. 

Miljösamverkan Skåne genomför 2016-2017 Projekt 

dagvatten. Tillsynskampanjen kan ses som en del i 

kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet för 

att uppfylla EU:s Vattendirektiv så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

Projektets första fas avslutades med en 

utbildningsdag i september 2016. Den andra fasen i 

projektet, tillsynskampanjen, ska fungera som en inledning och en uppstart för arbetet med tillsyn på 

dagvatten i kommunerna, utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. 

Tillsynskampanjen omfattar två delar: 

1. Tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar– med syfte att genomföra tillsyn på ett valfritt

antal dagvattenanläggningar, med hjälp av en checklista. Projektarbetsgruppen ska göra en

sammanställning av de uppgifter som rapporteras in från kommunerna, för en regional

överblick av status.

2. Granskning i planarbetet – granskning av översikts- och detaljplaner med syfte att undersöka

hur miljöfrågorna hanteras vid denna planering.

Projektarbetsgruppen kommer att arrangera ett uppstartsmöte den 17 januari 2017 i Kristianstad. 

Avgränsningar 
Miljöförvaltningarna (miljökontoren/miljöförbunden) som deltar väljer själva om de vill delta i en 

eller två delar av tillsynskampanjen. Inom varje del bestämmer miljöförvaltningen också hur många 

anläggningar som väljs ut för tillsyn eller hur många planer som granskas. 

Tillsynen inriktas på dammar och knutpunkter dit dagvatten transporteras. 

Bilaga 1



Tid-och aktivitetsplan 
Sista dagen för anmälan till projektet 31 december 2016 

Uppstartsmöte 17 januari 2017 

Tillsynsperiod  17 januari 2017 – 30 september 2017 

Rapportering till projektarbetsgruppen senast 30 september 2017 

Anmälan 
Meddela projektarbetsgruppen att ni vill vara med i tillsynskampanjen senast den 31 december! 

Anmälan görs till elin.ulander@kfsk.se , skriv ”Anmälan dagvatten” i ämnesraden.  

Skriv i anmälan: 

-Kommun

-Kontaktperson

-Om, och i så fall namnen på de som vill delta på uppstartsträffen den 17 januari

Projektmaterial 
 Inbjudan med länkar till enkäter för återrapportering till projektarbetsgruppen

 Instruktion – vägledning för tillsynskampanjen

 Checklista för tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar

 Checklista med för granskning av befintliga planer

Rapportering  

Del 1 befintliga dagvattenanläggningar 
Rapportering av resultaten görs i formulär ”MSS rapportering dv befintliga anläggningar” som 

nås via länken https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1089338&Pwd=94365522 

För varje kontrollerad anläggning används ett formulär (stäng formuläret och klicka på länken igen). 

Vid varje fråga finns det, förutom kryssalternativ, plats att skriva synpunkter i fritext, gör gärna det! 

Del 2 granskning i planarbetet 
Rapportering av resultaten görs i det formulär ”MSS rapportering dv planer” som nås via länken 

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1089340&Pwd=91649695 

För varje granskad plan används ett formulär (stäng formuläret och klicka på länken igen). Vid varje 

fråga finns det, förutom kryssalternativ, plats att skriva synpunkter i fritext, gör gärna det! 

Projektarbetsgrupp - kontaktpersoner 
Om ni har frågor om projektet kan ni kontakta någon av deltagarna i projektarbetsgruppen: 

Anna-Karin Åkesson anna-karin.akesson@kristianstad.se Kristianstad 

Hanna Pettersson hanna.pettersson@staffanstorp.se Staffanstorp  

Stefan Andersson stefan.andersson@lund.se Lund 

Øjvind Hatt ojvind.hatt@bromolla.se Bromölla 

Ann Nilsson ann.m.nilsson@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen 

Göran Jansson goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen 

Elin Ulander elin.ulander@kfsk.se Miljösamverkan Skåne/KFSK 

mailto:elin.ulander@kfsk.se
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1089338&Pwd=94365522
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1089340&Pwd=91649695
mailto:anna-karin.akesson@kristianstad.se
mailto:hanna.pettersson@staffanstorp.se
mailto:stefan.andersson@lund.se
mailto:ojvind.hatt@bromolla.se
mailto:ann.m.nilsson@lansstyrelsen.se
mailto:goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
mailto:elin.ulander@kfsk.se
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Instruktion till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 

2017 

Tillsynskampanjen omfattar två delar; Tillsyn av befintliga 

dagvattenanläggningar och Granskning i planarbetet. Inom 

miljöförvaltningen (miljökontoret/miljöförbundet) väljer ni själva 

om ni vill delta i en eller två delar av kampanjen. Inom varje del 

bestämmer miljöförvaltningen också själv hur många anläggningar 

som väljs ut för tillsyn eller hur många planer som granskas.  

Instruktionen för del 1 är ett exempel på hur arbetsgången för 

tillsyn av dagvatten kan se ut i en deltagande kommun. Eftersom 

organisationen skiljer sig mellan olika kommuner måste varje 

kommun anpassa exemplet efter sina förutsättningar. Till del 1 

används Checklista för tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar. 

Instruktionen för del 2 beskriver hur Checklista för granskning av 

befintliga planer används och vilka frågeställningar som kan 

användas vid granskningen. 

I del 3 finns hänvisning till material om dagvatten som kan vara bra 

att läsa i samband med tillsynskampanjen. 

Del 1; Tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar 
1. Interna förberedelser; bestäm inom miljöförvaltningen hur tillsynen ska läggas upp, till

exempel hur många anläggningar ni ska göra tillsyn på, vilken inriktning ska tillsynen ha (typ

av anläggningar, vissa recipienter), hur ”djupgående” ska tillsynen vara, vilka uppgifter ska

begäras in innan inspektionen (fundera på vilka uppgifter ni verkligen kommer att använda er

av). Begränsa antalet så det blir greppbart!

2. Informera i god tid om projektet i ledningsgruppen eller annat lämpligt forum där frågorna

diskuteras. Ta kontakt med ansvariga för dagvattenanläggningar inom kommunen, berätta

om tillsynsprojektet.

Bilaga 2
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3. Förberedelser; miljöförvaltningen bör läsa in sig på lagstiftningen kring dagvatten (till

exempel Miljösamverkan Västra Götaland 2014; Handläggarstöd dagvatten), vanliga

föroreningar i dagvatten (Stormtac) och sätta sig in i Checklista för tillsyn av befintliga

dagvattenanläggningar. Se nedan; del 3 Material att läsa.

4. Lämna över checklistan till verksamhetsutövaren.

Boka in ett möte med de förvaltningar/avdelningar som har ett ansvar/är berörda av

kommunens dagvattenanläggningar. Till mötet ska de ha tagit fram uppgifter om vilka

dagvattenanläggningar de har, och presentera dessa på ett kartmaterial. Kom överens om

vilka anläggningar som ska inspekteras. Gör en generell genomgång av Checklista för tillsyn

av befintliga dagvattenanläggningar.

5. Begär in uppgifter enligt checklistan från verksamhetsutövaren på de anläggningar som ni

kommer att göra tillsyn på. Uppgifterna ska inkomma innan inspektionen.

6. Gemensam genomgång; miljöförvaltningen går tillsammans med verksamhetsutövaren

igenom de inlämnade uppgifterna.

7. Inspektion på plats; boka gärna in flera inspektioner nära inpå varandra i tid, då kan det vara

lättare att få en samlad bild av anläggningarna. Använd checklistan punkt 5. Ta med

verksamhetsutövarens redovisning av uppgifter och följ eventuellt upp det som saknas eller

behöver utvecklas och förtydligas.

8. Återkoppla till verksamhetsutövaren i form av en inspektionsrapport eller en samlad

rapport (för alla inspekterade anläggningar).

9. Utvärdera på miljöförvaltningen vad tillsynen gett samt om och hur ni kommer att jobba

vidare med dagvattentillsynen.

10. Rapportera in ert resultat till Miljösamverkan Skånes projektarbetsgrupp senast den 30

september 2017!

Del 2, Granskning i planarbetet 
Generellt gäller att samma frågeställningar så långt möjligt används vid granskning av befintliga 

översikts-och detaljplaner som vid framtagande av nya planer, detta med ambitionen att underlätta 

jämförelser och uppföljningar. 

Vid granskning av befintliga planer kan frågorna i Checklista för granskning av befintliga planer i regel 

besvaras med ja eller nej. Vid framtagande av nya planer används frågorna för att säkerställa att 

miljöaspekterna finns med från början och därmed ökar möjligheterna för en hållbar 

samhällsutveckling. 

När det gäller prioritering av vilka planer som skall granskas, rekommenderas att förutom 

översiktsplanen ta med planer av större betydelse för dagvattenhanteringen. Det kan till exempel 

röra sig om områden med stora arealer hårdgjorda ytor, många/viktiga dagvattenanläggningar eller 

med utsläppspunkter till känsliga recipienter. 
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Det finns anledning att understryka att samsyn och samarbete mellan alla berörda parter (som alla 

har sin roll) är av central betydelse. Dagvattenhanteringen är i många avseenden inte klart avgränsad 

eller reglerad i lagstiftningen, vilket gör att samförståndet på lokal och mellankommunal nivå är av 

avgörande betydelse för resultatet.  

Frågeställningar att ta upp vid deltagande i planarbete 

- Dagvattenplan – finns en dagvattenplan i kommunen och hur följs den i det aktuella planarbetet 

- Flöden – dimensionerande flöden 

- Volymer – beräknade volymer 

- Trender – klimat, belastning, kapacitet 

- Ansvars- och rollfördelning - i plan-, exploaterings- och driftsskede  

- Föroreningsbelastning 

- Recipient – känslighet/klassning enligt vattendirektiv 

- Vattenskyddsområde - eventuella skyddsbestämmelser 

- Omhändertagande - LOD/fördröjning, etc. 

- Omhändertagande – markförorening 

- Flaskhalsar/knutpunkter 

- Bräddning/nödlägesberedskap 

- Funktionskontroll/tillsyn - förutsättning 

 
Rapportera in ert resultat till Miljösamverkan Skånes projektarbetsgrupp senast den 30 september 

2017! 

 

3. Material att läsa 
Norrköpings kommun 2016; Tillsyn av dagvattenanläggningar  

https://www.rent-

dagvatten.se/images/Dokument/Tillsyn_av_dagvattenanl%C3%A4ggningar_i_Norrk%C3%B6pings_ko

mmun_-_Theres%C3%A9_Anders%C3%A9n_Norrk%C3%B6ping.pdf 

Miljösamverkan Stockholm 2014; Tillsyn av dagvatten – handläggarstöd 

http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=258 

Miljösamverkan Västra Götaland 2014; Handläggarstöd dagvatten 
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Vatten/Da

gvatten%202013-2014/Handläggarstöd%20slutgiltigt/Hel-rapport-länkad-bild-framsida.pdf 

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland 2016: Handläggarstöd 

dagvatten, Sammanställning av tekniker 
http://www.regionhalland.se/utveckling-och-

tillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/avslutade-

delprojekt/vatten/dagvatten/ 

Helsingborgs dagvattenplan; 2015-11-19 
https://styrning.helsingborg.se/wp-

content/uploads/sites/53/2014/11/nsva_dagvattenplan_helsingborg.pdf  

Stormtac 

http://www.stormtac.com/ 

https://www.rent-dagvatten.se/images/Dokument/Tillsyn_av_dagvattenanl%C3%A4ggningar_i_Norrk%C3%B6pings_kommun_-_Theres%C3%A9_Anders%C3%A9n_Norrk%C3%B6ping.pdf
https://www.rent-dagvatten.se/images/Dokument/Tillsyn_av_dagvattenanl%C3%A4ggningar_i_Norrk%C3%B6pings_kommun_-_Theres%C3%A9_Anders%C3%A9n_Norrk%C3%B6ping.pdf
https://www.rent-dagvatten.se/images/Dokument/Tillsyn_av_dagvattenanl%C3%A4ggningar_i_Norrk%C3%B6pings_kommun_-_Theres%C3%A9_Anders%C3%A9n_Norrk%C3%B6ping.pdf
http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=258
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Vatten/Dagvatten%202013-2014/Handläggarstöd%20slutgiltigt/Hel-rapport-länkad-bild-framsida.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Vatten/Dagvatten%202013-2014/Handläggarstöd%20slutgiltigt/Hel-rapport-länkad-bild-framsida.pdf
http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/avslutade-delprojekt/vatten/dagvatten/
http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/avslutade-delprojekt/vatten/dagvatten/
http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/projekt/kommunalsamverkansprojekt/miljosamverkan/avslutade-delprojekt/vatten/dagvatten/
https://styrning.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/53/2014/11/nsva_dagvattenplan_helsingborg.pdf
https://styrning.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/53/2014/11/nsva_dagvattenplan_helsingborg.pdf
http://www.stormtac.com/
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Svenskt Vatten Utveckling (SVU) Rapport 2016-05; Kunskapssammanställning dagvattenrening 

http://www.svensktvatten.se/rapporter/dolda-rapporter/t021svu-rapport-2016-05/ 

Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2015.15; Juridiken kring vatten och avlopp 
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CHECKLISTA FÖR TILLSYN AV BEFINTLIGA 
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Östergötland MÖTA, reviderad av Miljösamverkan Skåne 
december 2016 

Handläggare Datum Diarienummer 

Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Koordinater 

Administrativa uppgifter 
Besöksadress Postnummer och ort Organisationsnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort 

Verksamhetsansvarig telefon E-post 

Miljöansvarig telefon E-post 

Skötsel/tillsynsansvarig telefon E-post 

Fastighetsägare telefon E-post 

1. Uppgifter om anläggning
Inför inspektion ta reda på, beskriv samt visa på karta/ritning. 

1.1 Är anläggningen registrerad hos 
miljökontoret/miljöförvaltningen? 

 Enligt MB 
 På annat sätt……….. 

    Nej  
Kan antingen vara anmälningspliktig eller på annat 
sätt registrerad hos miljökontoret. Rättsläget kring 
anmälningsplikten oklar. 

1.2 Finns ett upprättat egenkontrollprogram? 
(MB 26:19) 

 Ja Dnr 
 Nej 

1.3 Vem har ansvaret för tillsyn och skötsel? 

1.4 Finns det särskilda bestämmelser för 
dagvatten (t.ex. områdesbestämmelser, 
detaljplan, dagvattenpolicy)? 

 Områdesbestämmelser 
 Detaljplan 
 Dagvattenpolicy 
  Övrigt………. 
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1.5 Ligger anläggningen inom 
vattenskyddsområde? 
Andra skyddsområden? 

 Ja  Nej 
 Ja   Nej 

Ange namnet på skyddsområdet 

1.6 Vilka syften har dagvattenanläggningen?  Fördröjning vattenkapacitet 
 Sedimentering tungmetaller       
 Reduktion kväve/fosfor 
 Reduktion vägsalt  
 Oljeavskiljning 
 Fördröjning/stopp/reninga av förorening från 

olycka 
 Ekosystemtjänster 
 Estetiskt/trivsel      
 Annat…………. 

Ange flera alternativ om det är så. Frågan är ställd 
för att få VU att tänka ”brett”. 

2. Markanvändning och recipientens status
Hur påverkar utsläppen recipienten? Beskriv recipientens status och känslighet, kontrollera 
bl.a. Vatteninformationssystem Sverige, VISS; för vattenmyndigheternas statusklassning samt 
länsstyrelsens MIFO-databas. 

2.1 Visa karta på avrinningsområdet för 
anläggningen. 

2.2 Till vilken recipient sker utsläppet primärt till? 
(vattendrag/dike/våtmark/sjö/grundvatten/mark) 
Vilken status har recipienten? 

2.3 Vilken vattenförekomst leds vattnet därefter 
vidare till?  
Vilken status har vattenförekomsten? Vattenförekomst enligt VISS 

2.4 Vilka föroreningar belastar anläggningen? 

2.5 Varifrån kommer de största belastningarna? 

2.6 Uppgifter om förekomst av eventuella 
markföroreningar inom avrinningsområdet? 
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2.7 Vilka föroreningsmängder går ut från 
anläggningen? 
(Ex. kilo/år, mätning/beräkning t.ex. Stormtac?) 

2.8 Vilket procentuellt bidrag till 
föroreningsbelastningen medför anläggningen 
genom tillflöde till vattenförekomsten? 

3. Dimensionering/belastning/kapacitet
När är dammen/anläggningen byggd? 

3.1 När är dammen/anläggningen byggd? 

3.2 Finns konstruktionsritningar för 
anläggningen? 

 Ja  Nej 

3.3 Är slutbesiktning genomförd?  
Vad ingick? Ex. kontroll in- och utflöden 

 Ja  Nej 

3.4 Har den funktionskontrollerats ytterligare 
efter slutbesiktning (uppfyller den sina 
syften)? När? 

3.5 Har anläggningen byggts så att funktionen 
kan kontrolleras?  
Vad kontrolleras och hur sker kontroll? 

 Ja  Nej 

3.6 Är dammen konstruerad för att kunna 
tömmas?  Ja  Nej 

3.7 Hur stora nederbördsmängder är 
anläggningen dimensionerad för? 

3.8 Ett tvåårs-, tioårs-, tjugoårsregn eller 
annat? 

3.9 Vilket är maxflödet?  

Är klimatförändringar inräknade? 

3.10 Vilka flöden belastar dammen idag? 
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3.11 Hur stor del av det vatten som leds till 
anläggningen uppskattas vara ”rent”? 
Vilken typ av vatten bedöms som ”rent”? 
 

      
      

3.12 Kan man göra uppströmsåtgärder för att 
avlasta anläggningen från ”rent” vatten?  
Vilken plan finns för att genomföra detta? 
 

      
 
      

3.13 Finns potential till LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten)? Hur stor 
andel? 

      

3.14 Vilka risker för bräddning finns?  
 
Hur kontrolleras dessa? 

      
 
      

3.15 Finns möjlighet till flödesutjämning? 

Hur stor procentandel av inkommande 
flöde leds förbi anläggningen? (Dvs. är 
dammen hög- /lågbelastad? Finns 
mätning/beräkning?) 

Vart leds detta vatten? 

      
 
      
 
      

3.16 Vilket utrymme finns för kommande 
exploateringar? 

      

 

4. Skötsel och tillsyn 

4.1 Fungerar anläggningen som det var tänkt?       

4.2 Finns någon skötsel/underhållsplan för 
anläggningen? 
Vilka huvudområden innefattar 
skötsel/underhållsplanen? 
 

    Ja        Nej 

 
      
 
 

4.3 Vilka finns rutiner för att kontrollera 
uppgrundning och igenväxning av dammar 
och vid behov vidta åtgärder som till 
exempel rensning eller muddring.  

      



CHECKLISTA FÖR TILLSYN AV BEFINTLIGA 
DAGVATTENANLÄGGNING 5(6) 
Checklistan är ursprungligen framtagen av Miljösamverkan 
Östergötland MÖTA, reviderad av Miljösamverkan Skåne 
december 2016 

4.4 Vilken är maxgränsen för mängden slam? 
Hur ofta kontrolleras slammängden?  
När var senaste tillfället? 

4.5 Rensas dammen regelbundet, om ja hur?  Ja  Nej 

4.6 Vad ligger till grund för 
rensningsintervallet? 

4.7 Om dammen har tömts/grävts ur – 
togs sedimentprover då? 

4.8 Vart kördes sedimentmassorna? 

4.9 Avskiljs oljeutsläpp? I så fall hur? 
Vilka andra nödlägesåtgärder finns? 
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5. Besök på plats
Ta med karta och gå igenom anläggningen, inspektör och 
verksamhetsutövare tillsammans. 

5.1 Stämmer anläggningens utförande 
överens med planerat utförande? 
Hur har detta kontrollerats? 

5.2 Vilka tilloppspunkter finns?  
Vilka utsläppspunkter finns?  
Vilka provtagningspunkter finns? 
Vilka inspektionsbrunnar finns?  
Vilka brädd-/nödavlopp finns?  
Var går utloppet av att stänga vid 
nödläge?  

5.3 Hur bedöms om uppgrundning medfört att 
vattenvolymen i dammen minskat mer än 
godtagbart eller om växter och 
uppgrundning orsakat kanaler 
(”kortslutning”) i anläggningen? 

5.4 Kontrollera diken, inlopp, utlopp och 
anläggningsytan avseende 
erosionsskador(sprickbildningar), 
igenväxning, läckage, skräp, vegetation 

5.5 Övriga observationer 
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 Administrativa uppgifter 
Handläggare Datum Diarienummer 

Titel/planbeteckning ÖPL/DPL 

Kontaktperson 

Dagvattenhantering i planen 
Om frågan inte är relevant, anges detta 

1 Finns dagvattenplan för kommunen?  Ja   Nej  Ej relevant  

Kommentar: 

2 Fanns dagvattenplan när planen togs?  Ja   Nej  Ej relevant  

Kommentar: 

3 Har riktlinjer för dv-hantering följts i planen?  Ja   Nej  Ej relevant  

Kommentar: 

4 Är ansvars-/rollfördelning för dv-hantering 
definierade i planbeskrivningen?  Ja   Nej  Ej relevant  

Kommentar: 

5 Är ansvars-/rollfördelning för dv-hantering vid 
exploatering definierade i 
planbestämmelserna? 

 Ja   Nej  Ej relevant  

Kommentar: 

6 Är ansvars-/rollfördelning för dv-hantering vid 
drift definierade?  Ja   Nej  Ej relevant  

Kommentar: 
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7 Beskrivs föroreningsbelastning (dv)?  
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

8 Kvantifieras föroreningsbelastning (dv)?  
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

9 Beskrivs recipients känslighet?  
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

10 Klassificeras recipient enligt vattendirektivet?  
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

11 Berörs planen av vattenskyddsområde(n)?  
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

12 Finns krav på LOD/annan hantering?  
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

13 Beskrivs markföroreningar av betydelse för 
LOD/annan hantering? 

 
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

14 Anges flaskhalsar/knutpunkter/annat inom 
dv-systemet? 

 
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

15 Anges/krävs rutiner för krisberedskap 
(bräddning/avlastningsytor m.m.)? 

 
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
 

16 Anges/krävs rutiner för 
funktionskontroll/tillsyn? 

 
    Ja      Nej     Ej relevant   
 
Kommentar:       
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Projektrapport: Dagvattenhantering

Inledning

Miljösamverkan Skåne drev under 2016–2017 ett projekt om dagvattenhantering. Eftersom dagvatten 
är ett stort och komplext område delas projektet upp i två delprojekt; ”utbildning” och ”handledning 
och tillsyn”. Projektet fungerade som en inledning och en uppstart för arbetet med tillsynen på dagvatten 
utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Delprojekt 1; utbildning

Syfte och mål

Syftet med utbildningen var att den skulle ge kommunerna stöd i arbetet med dagvatten för att öka 
förutsättningarna för god dagvattenhantering. Efter utbildningen skulle inspektörerna ha bättre 
förutsättningar att kunna arbeta för att minska påverkan hos recipienten. Utbildningen skulle belysa 
olika intressenters roller och målgruppen för utbildningen vara bred, men främst handläggare inom 
miljöområdet.

Målen med utbildningen var att tydliggöra vad grundproblemet är ur miljösynpunkt och belastning 
av recipient, samt att ge deltagarna bra kunskap och ökad kompetens inom området dagvatten. Efter 
utbildningen skulle inspektörerna kunna ställa relevanta krav i tillsynen för minskad påverkan hos 
recipienten.

Projektarbetsgruppen satte upp som mål att:

• 70 % (19/27 stycken) av miljöförvaltningarna/miljöförbunden skulle delta i utbildningen
• 20 % av det totala antalet deltagarna skulle vara från andra förvaltningar
• utbildningen skulle vid utvärderingen få medelbetyg minst 4 på en skala 1–5
• inom projektet skulle också startas en diskussionsgrupp på Yammer. 

De långsiktiga effekterna av utbildningen ska vara engagemang inom området dagvatten hos deltagarna.

Deltagare i projektarbetsgruppen: 

Anna-Karin Åkesson Kristianstads kommun
Daniel Rasmusson Hässleholms kommun
Hanna Pettersson Staffanstorps kommun
Stefan Andersson Lunds kommun
Øjvind Hatt  Bromölla kommun
Lena Blomberg  Länsstyrelsen
Göran Jansson  Länsstyrelsen
Elin Ulander  Kommunförbundet Skåne



2

Genomförande

Projektarbetsgruppen träffades första gången i mars 2016 för uppstartsmöte. Därefter har gruppen 
haft fyra arbetsmöten samt ett antal möten via Skype. Projektarbetsgruppen tog tillsammans fram 
utbildningens innehåll och kontaktade aktuella föreläsare.

Projektarbetsgruppen hade möjlighet att delta i en studieresa om dagvattenhantering (arrangerad 
av Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund) till Danmark. Där besöktes Köpenhamns kilmatkvarter 
samt Alleröds kommun.

Efter utbildningen genomförde projektarbetsgruppen en utvärdering av dagen. Varje deltagare i 
arbetsgruppen gjorde en telefonintervju med en person som deltagit på utbildningen, gruppen 
hade tagit fram gemensamma frågeställningar. Följande frågor ställdes vid telefonintervjuerna:

1. Hur hjälper dagen dig i din yrkesroll (till exempel fördjupad förståelse för miljöproblem)?
2. Har den här dagen förändrat dina möjligheter att samarbeta med andra aktörer på 

dagvattenområdet (förståelse för andras roller)?
3. Hur uppfattade du passet om lagstiftning?
4. Inom vilket/vilka område tycker du det hade varit bra att göra en tillsynskampanj?

En enkät för utvärdering skickades till samtliga deltagare på utbildningen. Föreläsarnas material 
skickades ut efter utbildningen. 

Reslutat

Utbildningsdagen genomfördes den 22 september på Norra Station i Hässleholm. 

Föreläsare:
Vibeke Lirås; Länsstyrelsen Skåne
Pär Persson; Länsstyrelsen Skåne
Christine Andersson; jurist Malmö Stad
Lars-Erik Widarsson; konsult, tidigare arbetat i Malmö Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Karin Dahlström; miljöförvaltningen Norrköpings kommun
Oskar Donnely; miljöförvaltningen Norrköpings kommun
Claes Nihlén; miljöförvaltningen Helsingborgs Stad.
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Sammanlagt deltog 61 personer inklusive projektarbetsgruppen men exklusive föreläsarna på utbildnings-
dagen. Av Skånes miljöförvaltningar/miljöförbund deltog 70 % (20/27 stycken). Av det totala antalet 
deltagare var 28 % (17/61 personer) från andra förvaltningar än miljöförvaltningarna (fig 1). 

Fig. 1 Procentuell fördelning av antal deltagare under utbildningsdagen 

85 % (35 stycken) av deltagarna svarade på utvärderingsenkäten,

På frågan Vad tyckte du om dagens program? svarade 11,4 % (4 personer) utmärkt och 85,7 % (30 perso-
ner) bra. 

På frågan Vilket betyg ger du utbildningsdagen i sin helhet på en skala 1-5? svarade 8,6 % (3 personer) 5 
och 60 % (21 personer) svarade 4.

På frågan Har den här dagen förändrat dina möjligheter att samarbeta med andra aktörer på dagvattenom-
rådet? svarade 51,4% (18 personer) ja och 17,1% (6 personer) nej, 31,4% (11 personer) visste inte (fig. 2)

Fig. 2 Har utbildningen förändrat dina möjligheter att samarbeta med andra 
aktörer på dagvattenområdet?
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Diskussion

Det höga deltagarantalet på utbildningsdagen bekräftar att dagvatten är ett aktuellt ämne och berör 
flera delar i kommunerna. Målen beträffande andel deltagande miljöförvaltningar, andel deltagare 
från andra förvaltningar och medelbetyg minst 4 på utbildningen uppnåddes vilket är positivt för 
projektarbetsgruppens fortsatta arbete. 

Två av målen med utbildningen var att belysa olika intressenters roller i arbetet med dagvatten och att 
deltagarna ska ha hjälp av utbildningen i sin yrkesroll, vilket i sin tur kan öka samarbetet mellan olika 
aktörer. Utvärderingarna (intervjuer och enkäten) visar att målen uppnåddes. Deltagarna har användning 
både av terminologin, juridiken och goda exempel som presenterades. Inspektörerna ser möjlighet och 
öppningar för samarbete speciellt inom planområdet.

Det är också av värde att få bekräftat att det är ett komplext område och en svår lagstiftning, och det är 
inte bara den enskilda inspektören som upplever problem. Föreläsarna hade ibland olika tolkningar, vilket 
upplevdes som rörigt. Det går troligen inte att undvika olika tolkningar men upplägget hade eventuellt 
kunnat göras annorlunda om projektarbetsgruppen hade haft förmöte med föreläsarna, till exempel via 
Skype. 

Då utvärderingen planerades riktade projektarbetsgruppen in sig på frågor om samarbete, användning vid 
yrkesutövning och juridik. I efterhand anser gruppen att det skulle vara intressant att ställa fler frågor om 
respektive föreläsare. Då hade det även varit lättare att ge föreläsarna feedback. 
Diskussionsgruppen på Yammer, MSS_Dagvatten, är upplagd, men informationen om den måste 
spridas mer till berörda inspektörer. Yammergruppen är tänkt att användas som ett diskussionsforum där 
deltagarna kan svara på varandras frågor. Tanken är inte att projektarbetsgruppen ska ta på sig ansvaret att 
besvara frågorna. 

Under utbildningsdagen samlades frågor in från deltagarna, genom att post-it-lappar klistrades upp 
på en ”frågevägg”. Sist på dagen skulle föreläsarna få välja ut de frågor som passade dem att svara på. 
Då detta inte var tillräckligt förankrat hos föreläsarna stannade inte alla kvar ända till dagens slut och 
frågestunden gick inte att genomföra. Projektarbetsgruppen hade också förberett ett ”fall från verkligheten” 
för diskussion, tyvärr räckte tiden inte till för detta. I utvärderingen nämns att det borde varit mer tid 
för diskussion och frågor, detta måste vi beakta när Miljösamverkan Skåne arrangerar utbildningar i 
fortsättningen. De frågor som kom in under dagen skickades ut till föreläsarna i efterhand, dock har 
projektarbetsgruppen inte fått in några svar. 

I samband med utvärderingen samlades även i förslag på områden inom vilka det skulle vara intressant att 
göra en tillsynskampanj. De inkomna förslagen tar projektarbetsgruppen med sig in i del två av projektet, 
”handledning och tillsyn”.
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Delprojekt 2; handledning och tillsyn

Syfte och mål
Syftet var att skapa samsyn mellan tillsynsmyndigheterna i Skåne och en grund för fortsatt arbete inom 
dagvattenområdet. Projektet skulle också förstärka samarbetet inom dagvattenområdet mellan olika delar 
av kommunen inom planarbetet. Goda exempel från olika kommuner skulle samlas in och lyftas fram för 
att fungera som inspiration för andra kommuners arbete. Eftersom kommunerna i Skåne kommit olika 
långt i arbetet med dagvatten skulle den här delen av projektet omfatta två delar, en del som bestod av till-
syn på befintliga dagvattenanläggningar (dammar; knutpunkter dit dagvatten transporteras) och en del om 
kommunens arbete med dagvatten i översikts- och detaljplanering. Kommunerna kunde själva välja om de 
ville medverka i en eller två delar. Tillsynskampanjen kan också ses som en del i kommunernas arbete med 
åtgärdsprogrammet för att uppfylla EU:s Vattendirektiv så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Projektarbetsgruppen satte upp som mål att:

• 60% (16/27 stycken) av miljöförvaltningarna/miljöförbunden skulle delta i en eller två delar av 
tillsynsprojektet

• tillsynsprojektet skulle få medelbetyg 4 på en skala 1 – 5 efter utvärdering
• en diskussionsgrupp skulle starta på Yammer och ha minst 20 personer anslutna
• andelen förvaltningar som deltog på utbildningen (delprojekt 1) och som återkommit för att 

delta i tillsynsprojektet ska vara 75 %.

De långsiktiga effekterna av tillsynskampanjen är att

• öka tillsynen på dagvattennät och anläggningar
• ökad kunskap om tillsynsobjekten; såsom lokalisering, antal och typ, syftet med anläggningarna, 

belastning och var vattnet kommer ifrån
• miljöfrågorna vad avser dagvatten tydliggörs i översikts- och detaljplaner.

Deltagare i projektarbetsgruppen: 

Anna-Karin Åkesson Kristianstads kommun
Stefan Andersson Lunds kommun
Øjvind Hatt  Bromölla kommun
Hanna Pettersson Staffanstorps kommun
Göran Jansson  Länsstyrelsen
Elin Ulander  Kommunförbundet Skåne

Genomförande

Utbildningen (delprojekt 1) genomfördes i september 2016, därefter fortsatte projektarbetsgruppen 
med att arbeta fram ett material för tillsyn, samtidigt som kommunerna informerades om tidsplanen för 
projektet. Det färdiga materialet till tillsynskampanjen skickades tillsammans med en inbjudan till ett 
uppstartsmöte ut till kommunerna i december 2016. Uppstartsmötet hölls i mars 2017 och efter det star-
tade tillsynen. Resultatet från tillsynen återrapporteras till projektarbetsgruppen senast den 30 september 
2017, gruppen hade valde ut ett antal frågor som skulle rapporteras in. Projektarbetsgruppen bjöd in till 
workshop i början av september 2017, målet med workshopen var att inspektörerna skulle få möjlighet 
att utbyta erfarenheter och kunskap. Workshopen genomfördes aldrig med anledning av för få anmälda 
deltagare.
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Resultat

Materialet 
Materialet bestod av följande dokument:

1. Inbjudan till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017, se bilaga 1   
 En kort beskrivning av projektet, avgränsningarna för projektet, länkar för rapportering samt kontakt-
uppgifter till projektarbetsgruppen.

2. Instruktion till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017, se bilaga 2  
 Ett förslag på arbetsgång vid planering och tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar, ett antal frågor 
att använda sig av vid granskning av planarbetet och länkar till annat material om dagvatten som kan 
vara bra att ha som inläsningsmateral.

3. Checklista för tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar, se bilaga 3
4. Checklista för dagvatten i planer, se bilaga 4
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Uppstartsmötet
Uppstartsmötet genomfördes den 6 mars 2017 i Lund. Målet var att inspektörerna skulle träffas och få 
möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap. Projektarbetsgruppen hade bjudit in några föreläsare för att 
ge inspektörerna mer kunskap och inspiration. 

Föreläsningar:

Samarbete kommun/länsstyrelse, koppling till Vattendirektivet
Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne

Dagvattenplan för Lund – ett steg mot en hållbarare dagvattenhantering i befintlig bebyggelse
Kristina Hall, VA-Syd

Hur granskar Länsstyrelsen planer ur dagvattensynpunkt
Hanna Romanus, Länsstyrelsen Skåne

Det var totalt 22 deltagare vid uppstartsmötet (inklusive föreläsarna och projektarbetsgruppen), 13 
kommuner var representerade. Som avslutning på mötet berättade projektarbetsgruppen om ett fall från 
verkligheten. 

Resultat av inrapportering av tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar
Det var 13 kommuner som meddelade att de hade för avsikt att delta i tillsynsprojektet (inklusive de 
kommuner som fanns representerade i projektarbetsgruppen). Av dessa var det 7 kommuner (Helsingborg, 
Höganäs, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo och Vellinge) som rapporterade in svar på frågorna ar-
betsgruppen valt ut för rapportering. Totalt rapporterades resultat från 43 stycken anläggningar. Det skiljer 
i antal svar för de olika frågorna som rapporterades. Projektarbetsgruppens mål att 75 % av kommunerna 
som deltog på utbildningen (delprojekt 1) även skulle delta i tillsynsprojektet uppnåddes inte. 

Fråga 1.1 i checklistan

Fig. 1. Andelen anläggningar registrerade hos miljöförvaltningar, enligt miljöbalken eller på annat sätt 

Kommentarer:

Ett gammalt avloppsreningsverk där sedimentationsbassängerna numera används som dagvattendamm.

I detaljplan för nytt område.

Anläggningen har varit föremål för samråd/remiss hos miljöförvaltningen.

Dammen är väl känd men är ej registrerad hos miljöförvaltningen.

Registreras först nu genom detta tillsynsprojekt.

12

88
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Fråga 1.2 i checklistan

Fig. 2. Andelen anläggningar där det finns ett upprättat egenkontrollprogram 

Kommentar:

Det fanns skötselanvisningar, men vid närmare kontroll behövde de uppdateras.

Fråga 4.2 i checklistan

Fig. 3. Andel anläggningar som har en skötsel- och underhållsplan 

55

45

62

38



9

Kommentarer:

Det finns en skötselplan, men den är inte dokumenterad.

Skötsel sker inom generella ramar, bristfällig dokumentering.

Skötsel- och underhållsplan finns, men inte i miljöbalkens mening. Ytor och dammens utformning har anpassats 
för att underlätta skötsel till exempel muddring.

Fråga 1.6 i checklistan

Samtliga anläggningar utom en hade syftet att fördröja vattenkapaciteten, därutöver hade anläggningarna 
även nedanstående syften.

Fig. 4. Dagvattenanläggningens syfte 

Kommentar:

Dammen är relativt nybyggd och ska minimera källaröversvämningar o.s.v.

Fråga 2.5 i checklistan

Varifrån kommer de största belastningarna? 

Kommentarer:

Villaområde och väg.

Hög trafikerad väg, parkering, industri- och handelsområde.

Köpcentrum.

Avrinningsområde är blandat industriområde och villakvarter. Troligen mest föroreningar från gator, dock finns 
en bensinmack i området som skulle kunna förorena om det sker ett stort läckage av bränsle.

11

7

42
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Fråga 2.7 i checklistan

Vilka föroreningsmängder går ut från anläggningen? 

Av 24 redovisade svar var det ingen som kunde redogöra för föroreningsmängder.

Fråga 3.5 i checklistan

Har anläggningen byggts så att funktionen kan kontrolleras?

Samtliga av de 43 anläggningarna var byggda så att funktionen kunde kontrolleras.

Kommentarer:

Inloppet är inte synligt.

Kontroll av oljeavskiljning okulärt i övrigt inte.

Inspektionsbrunn finns.

Fråga 3.5 i checklistan forts.

Vad kontrolleras och hur sker kontrollen?

Kommentarer:

Okulär kontroll av in-och utflöde.

Inspektionsbrunn på utloppet.

Pumpstation.

Kontroll före och efter stora regn.

Kontroll av vegetation, rensning vid behov.

Oljelänsar ska bytas 1 g per månad.

I detta projekt kontrollerades att ritningarna stämmer d.v.s. att in-och utlopp, nödavlopp, 
flödesregleringsbrunnar, nedstigningsbrunn, oljeavskiljare etc. finns där de ska vara. 
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Resultat av inrapportering från granskning i planarbetet
Det var 4 kommuner som rapporterade in (Bromölla, Kristianstad, Lund och Sjöbo), totalt 4 
granskade planer.

Fråga 1 i checklistan

Fig. 6. Andel kommuner med där man uppgett att det finns en dagvattenplan

Kommentarer:

Det finns en dagvattenpolicy från 2010.

En dagvattenstrategi har antagits, planuppdrag till Tekniska kontoret.

Planen har ännu inte antagits av kommunfullmäktige.

Fråga 3 i checklistan 

Har riktlinjerna för dagvattenhantering följts i planen?

Ja  2 kommuner

Nej  0 kommuner

Ej relevant 1 kommun

Kommenterar:

Dagvattenutredning togs fram och följdes, men det togs inte hänsyn till dagvattenpolicyn.

Planbestämmelser: Dagvatten ska fördröjas i området. Dagvatten från körbara ytor ska ledas ut över vegetations-
klädd yta för rening.

Fråga 4 i checklistan

Är ansvars- och rollfördelningen för dagvattenhantering definierade i planbeskrivningen?

Ja 2 kommuner

Nej 2 kommuner

Kommentarer:

Dagvattendammarna är på allmänplatsmark dvs. kommunens ansvar
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Fråga 5 i checklistan

Är ansvars- och rollfördelningen för dagvattenhantering vid exploatering definierade i planbestämmelserna?

Ja 2 kommuner

Nej 2 kommuner

Kommentar:

Ja, eftersom dammarna är på allmänplatsmark.

Goda exempel 
Kommun I
”Miljöförvaltningen har under början av hösten haft möten med VA-enhet som ansvarar för drift, underhåll 
och skötsel av kommunens VA-nät och dagvattenanläggningar. VA-enheten har dels en enhet med ingenjörer/
miljövetare som ansvarar för drift- och underhåll av anläggningar, dels en miljöenhet som ansvarar för 
miljöutredningar och föroreningsbelastning.

VA-enheten redogjorde för en omfattande kartläggning av dagvattenanläggningarna som genomförts under de 
senaste 4–5 åren. Kartläggningen har syftat till att sammanställa information om de olika anläggningarna 
för att kunna beräkna behovet av drift-, skötsel- och underhållsarbete i de öppna anläggningarna. VA-enheten 
har upprättat ett särskilt dataregister som innehåller information om respektive anläggning. Exempel på sådan 
information är: avrinningsområde, kartor, ritningar och foton, flöden och dimensionering, föroreningsbelastning 
och sedimentanalyser, drift- och skötselinstruktioner samt periodiserade scheman för egenkontroll (inspektion) av 
anläggningarna”.

Kommun II
”Projektet om dagvattentillsyn var ett uppskattat projekt från både vår (miljöenheten) sida och från VA-enhetens 
sida. Checklistan var ett bra underlag för tillsynen. Vi delade upp den på så sätt att vi tog punkt 1–3 som 
skrivbordstillsyn där vi gick igenom VA-enhetens kontrollprogram för samtliga dagvattendammar.

Punkt 4 och 5 tog vi sedan och gick igenom på plats för varje damm. Vi var tre stycken, jag som miljöinspektör, 
en VA-ingenjör och en drifttekniker som tillbringade två dagar med att åka runt och inspektera samtliga 
dammar i kommunen. Genom att ta alla besök på en gång tyckte jag att vi fick en samlad överblick och VA-
personalen kunde på ett enkelt sätt se vad som skiljde de olika dammarna ifrån varandra. 

Min kollega på VA-enheten var uppe på en dagvattenskonferens i Stockholm under november och höll föredrag 
om kommunens dagvattenarbete där hon även tog upp vårt tillsynsprojekt. 

Jag hade stor nytta av materialet när jag skulle skriva inspektionsrapporter och behövde göra bedömningar om 
vad som var avvikelser och vad som var acceptabelt.  Vi hittade en del punkter,främst rörande dammarnas 
egenkontroll, som vi ville ha redovisade till oss och några informationspunkter för ev. framtida händelser. 

Vi kom även fram till att de bör ta fram kartor med varje damms till/avrinningsområden för att kunna 
identifiera riskobjekt, tex industrier, för att kunna arbeta förebyggande med dessa. 

Vi har haft funderingar under hösten att göra ett liknande projekt fast rikta oss mot kommunens 
gatuavdelning och fokusera på rensbrunnar, VA-enheten informerade oss om att det är ett område som har 
förbättringspotential”. 
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Kommun III
”Kommunen återrapporterade ett stort antal anläggningar till projektarbetsgruppen, däremot var det långt 
ifrån alla frågor som jag kunde besvara i checklistan. Det berodde dels på att alla frågor inte vara relevanta för 
dagvattenanläggningarna och dels hade kommunen (VA-enheten) inte så bra kunskap om sina anläggningar. 
Checklistan är nog främst anpassad för stora dagvattenanläggningar. VA-enheten hade nog nytta av projektet 
eftersom de fick anledning att besöka/kolla sina dagvattenanläggningar. De flesta anläggningar hade VA-enheten 
bra koll på sedan tidigare, men inte alla. Vi besökte alla anläggningar i kommunen som var relevanta för 
projektet”.

Diskussion
När projektarbetsgruppen startade sin planering tog det lång tid innan gruppen bestämde vilken inriktning 
projektet skulle ha, det är ett brett område och tydliga avgränsningar för projektet var nödvändigt. 
Eftersom kommunerna i Skåne kommit olika långt i arbetet med dagvatten bestämdes tillslut att både 
tillsyn av befintliga anläggningar och granskning av planarbetet skulle ingå. Detta gjorde att projektet blev 
brett och förhoppningsvis mer användbart ute i kommunerna, både inom projekttiden och efteråt. 

Det var relativt få kommuner som återrapporterade till projektarbetsgruppen. Målet att 16 av 27 
miljöförvaltningar/miljöförbund skulle delta uppnåddes inte. Vi vet egentligen inte vad det beror på, 
eftersom projektarbetsgruppen samtidigt upplevt att det finns ett starkt intresse och behov av att arbeta 
med tillsyn inom området dagvatten. På de uppgifter som trots allt är inrapporterade verkar det som om 
materialet har fungerat på önskvärt sätt. Förhoppningsvis kommer materialet till nytta för kommunerna i 
deras fortsatta arbete. 

På frågan om de befintliga anläggningarna som tillsynades var registrerade hos miljönämnden var 
störst andel inte registrerade. Det kan bero på att kommunerna gör olika tolkning av lagstiftningen. 
Anläggningarna har inte heller någon skyldighet att registreras i efterhand, för U- objekt enligt miljöbalken 
behövs ingen anmälning de kan dock ses som en form av klassning. 

Drygt hälften av anläggningarna uppgav vid tillsynsbesöket att de har ett egenkontrollprogram. Dock 
säger detta inget om kvaliteten på egenkontrollprogrammen eller om de innehåller de punkter som 
enligt miljöbalken bör finnas med. Över hälften av anläggningarna uppgav att de har en skötsel- och 
underhållsplan. Anläggningarna (U-objekt) behöver inte ha en dokumenterad skötsel- och underhållsplan 
men frågan är vad som då händer när någon som sköter anläggningen slutar. I vissa fall kan skötseln vara 
utlagd på en annan förvaltning och den som driver anläggningen har då inte skötselplanen. 

Beträffande fråga 2.5 i checklistan för befintliga anläggningar; varifrån kommer de största belastningarna; 
blev de inkomna svaren inte helt lättöverskådliga. Det skulle varit lättare att utläsa svaren om 
svarsalternativen från början varit kategoriserade.

Då ingen av de tillsynade anläggningarna kunde svara på vilka föroreningsmängder som går ut ifrån an-
läggningen; fråga 2.5 i checklistan för befintliga anläggningar; måsta man dra slutsatsen att kunskapsnivån 
om kvaliteten på utgående vatten generellt är låg. Det kan vara svårt att ta prov på dagvatten, speciellt i 
ledningar. I dammar bör provtagningen vara lättare då man kan ta prov vid utloppet. 

Det var få kommuner som valde att använda sig av checklistan för granskning av planer, därför är det svårt 
att dra några slutsatser. Men eftersom ett av syftena med projektet var förstärka samarbetet inom dagvatte-
nområdet mellan olika delar av kommunen inom planarbetet hoppas projektarbetsgruppen att checklistan 
kommer att användas och vara till hjälp för kommunerna framöver.
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Sammanfattningsvis menar projektarbetsgruppen att man behöver fortsätta arbeta mycket med dagvatten 
både inom miljöförvaltningarna och i samarbete med andra förvaltningar inom kommunen. Det skulle 
vara intressant att använda materialet igen i ett samlat kontrollprojekt inom Miljösamverkan Skåne under 
till exempel 2020. Då har kanske fler kommuner kommit igång med tillsyn och sammanställningen av 
resultatet kan ge ett bredare resultat. 

Under 2017 presenterades nya utredningar och ställningstagande om dagvatten från Miljö-och energi-
departementet och Naturvårdsverket. Det kan vara intressant att följa vad som händer framöver utifrån 
nedanstående:

”Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa 
frågor om klimatanpassning. Utredningens huvuduppdrag är att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, 
kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter. En särskild fråga var att se över befintlig lag-
stiftning och föreslå de ändringar som krävs för att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Utredningen 
antog namnet Klimatanpassningsutredningen, och redovisades våren 2017”.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201742/

”Naturvårdsverket har analyserat kunskapsläget kring dagvattenproblematiken och hur kan hanteringen av 
dagvatten bidra till våra miljömål och en i förlängningen ekologisk, social samt ekonomiskt hållbar utveckling. 
En översiktlig sammanställning av miljöpåverkan, beskrivning av problemområden samt förslag till det fortsatta 
arbetet redovisas i enlighet med regeringsuppdraget”.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisa-
de-2017/Analysera-kunskapslaget-for-dagvattenproblematiken/

Projektarbetsgruppen har också diskuterat att det varit intressant om resultaten från kommuner kunde 
fortsätta sammanställas, till exempel genom att rapporteringen kontinuerligt låg öppen. Hur det skulle 
fungera i praktiken har gruppen inte tittat vidare på.    

Inom delprojekt 1 om dagvatten startades en diskussionsgrupp om dagvatten på Yammer. Gruppen var 
tänkt att användas som ett diskussionsforum. Gruppen är inte aktiv, med anledning av att inspektörerna 
inte använde Yammer som var tänkt. Projektarbetsgruppen kommer inte att ägna diskussionsgruppen 
någon mer tid. 

Bilagor
1. Inbjudan till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017
2. Instruktion till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten 2017
3. Checklista för tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar
4. Checklista för dagvatten i planer

Avslutningsmöte på Grand Hotell i Lund den 7 december 2017.





Miljösamverkan Skåne drev under 2016–2017 ett projekt om 
dagvattenhantering. Eftersom dagvatten är ett stort och komplext område 
delas projektet upp i två delprojekt; ”utbildning” och ”handledning och 
tillsyn”. Projektet fungerade som en inledning och en uppstart för arbetet med 
tillsynen på dagvatten utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner, 
Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbets- och miljömedicin, 
Region Skåne. En huvuduppgift är att effektivisera och utveckla tillsynen inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt kontrollen inom livsmedelsområdet.
www.miljosamverkanskane.se

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Södergatan 5, Malmö 
Tel 010-224 10 00 vx 
Fax 010-224 11 00 
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Box 53 
221 00 Lund 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
Fax: 046-719930 
www.kfsk.se

Skånes kommuner
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