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Dagvattenarbete inom 

Oxunda Vattensamverkan 
 

 

Seminarium 2013-10-03 

 

Andreas Jacobs 
Oxunda Vattensamverkan och 

VA-projektör i Täby kommun 

• Startade år 1999 

• Samarbete mellan 6 kommuner som delvis 
avrinner till Mälaren via Oxundaån 

• Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands 
Väsby, Vallentuna och nu även Järfälla 

• Samverkan kring aktuella frågor inom vårt 
avrinningsområde 
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• Budget 150 000 kr per kommun och år till 
gemensam kassa 

• Politisk styrgrupp 

• Ledningsgrupp av tjänstemän 

• Indelas i olika arbetsgrupper efter behov 
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Oxunda-projekt 

• Gemensam dagvattenpolicy 2001 

• Gemensamma sjöprovtagningar 

• Åtgärdsplaner 

• Vattenplaner - metodutveckling 

• Biotopkartering (sjöar och vattendrag) 

• Biologisk mångfald (sjöar och vattendrag) 

• Jordbruk (åtgärder mot vattendrag mm) 

• Dagvatten 

• Sjörestaurering (Kvarnsjön, Vallentunasjön) 

• Informationsinsatser (allmänhet, skolor mm) 

• Gemensam webbplats: www.oxunda.com 

• … 
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http://www.oxunda.com/
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Dagvattengruppen 

• Samverkan kring gemensamma problem 

• Seminarier 

• NOS-projektet – uppföljning av dammar 

• Lagliga planbestämmelser (rapport) 

• Andra möjligheter till reglering (rapport) 

• Skötsel av dagvattenanläggningar (rapport) 

• … 
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Lagliga planbestämmelser? 

Olika tolkningar? 

 

Andreas Jacobs 2013-10-03 

VAD GÄLLER? 

Mycket bestäms men vad är 

lagligt att bestämma? 

• Oxunda-projekt inom dagvattengruppen 

• Samtliga planer publicerade på webben, under  

2,5 år, från samtliga kommuner i storstads-

regionerna. 6,5 år för Oxunda-kommunerna 

• Totalt 46 kommuner 

• Totalt 201 planer med dagvattenbestämmelser 

• Kategoriserade och sållade 

• Granskade av jurist 

Andreas Jacobs 2013-10-03 

Några exempel på vanliga 

planbestämmelser 

• Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark 

• Varje fastighet får släppa ut max 1,5 liter vatten per 

sekund och hektar 

• Byggnadens tak skall täckas med sedum eller annan 

dagvattenfördröjande vegetation 

• Dagvatten ska tas omhand lokalt genom infiltration på 

den egna tomten 

• Marken får ej hårdgöras 

• Minst 20 % av tomtytan skall förses med gräs eller 

annan infiltrationsyta 
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Oxunda & Ekolagen 2011 

• Planbestämmelser för 
dagvattenhantering 

 (december 2011) 

 

 

 

 

 

 

• www.oxunda.com 
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Implementering inom Oxunda 

• Inget gemensamt förhållningssätt 

• Tolkningen av lagen är författarens 

 – inte Oxundas 

• Detta gäller flera dokument som tagits fram 
inom Oxunda 
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Egna slutsatser 

• Trots allt relativt god samsyn kring detta 

• Skriv lagliga bestämmelser! 

• Formulera bestämmelserna rätt 

• Ändra lagen? 
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http://www.oxunda.com/

