• Vilka verksamheter berörs av dagvattenfrågan
o Beror på vilken organisation man har. I kommun handlar
o
o
o
o

det mer om funktion; gata, park, VA, plan- och exp., Bygglov, miljö- och hälsa.
Det samlandet begreppet är hårdgjorda ytor. Gamla parkeringar och hårdgjorda ytor kan vara ett stort problem.
”Förorenaren betalar” kan vara en ingång.
Alla berörs; kommunala verksamheter, fastighetsägare,
småhusägare mfl.
Tillståndsgivna verksamheter, vilka får ganska skarpa krav
gällande dagvatten
I lokala åtgärdsprogram har man möjlighet att få in åtgärder vid befintliga hårdgjorda ytor

• Vad kan/vill man ska uppnås med dagvattenåtgärderna
o God vattenstatus, hantera översvämningar/fördröjande
o
o

åtgärder, gestaltning, rekreativa värden, kvantitet och kvalitet på dagvatten till grundvatten
Svårt att bedriva tillsyn på utlopp
Felkopplingar, dagvatten hamnar där det inte ska. Att ha
ett tydligt huvudmannaskap när det gäller vem som får
koppla är viktigt. En stor skuld historiskt kring detta.
Stockholm stad har gjort något pilotprojekt kring felkopplingar (spill på dagvatten). Frågan är ändå vem som åtgärdar gamla felkopplingar, behöver tas politiska beslut för
att bestämma detta.

• Vad krävs för att åtgärder ska ske
o Tillsyn, även av egen kommunal verksamhet, allmän reo

spekt av vatten, engagemang
Att utskick och information hamnar rätt inom organisationen

o Upplysa allmänheten vad som är viktiga åtgärder via dago
o
o

vatteninformation/uppströmsarbete, ex biltvättarhelgen
Vilja och medel, både investeringar och drift
Samsyn och samarbete
Beslut som är väl förankrat, gärna genom lagstöd

• Hur kan man följa upp beslutade
policys/planer om dagvatten
o Olika typer av nyckeltal; MKN, grundvattennivå mm
o Ansvarsfördelningen är viktig, flera bör vara anvariga för
o
o
o
o

att följa upp olika delar, definiera uppföljningen
Skötselplaner för driften, även för LOD anläggningar och
privata anläggningar
Planen/policyn bör beskriva vad som ska följas upp
Lista över vilka beslut som har tagits och följa upp dem för
att se vad som är genomfört eller inte
Ha med bygglov i processen och uppföljningen

Övriga frågor:
• Ansvarsfördelning i drift, hur har man fått det
att fungera?
o Tydlig ansvarsfördelning
o Få ansvarsfördelningen att sätta sig som en självklarhet i
o

organisationen
Kan vara svårt i gränsdragningarna var olika ansvar tar vid

• Hur får man igång samverkan kring gemensamma vattenförekomster?

o Mälarens vattenvårdsförbund kan vara en väg in. Agera
som en gemensam kunskapsresurs
o Vattenmyndigheten har lokala åtgärdsförslag (förfining av
åtgärdsprogrammet) för alla huvudavrinningsområden (50
st för hela Norra Östersjön. Finns på vattenmyndighetens
hemsida. Alla har inte fått detta, kan Mälarens vattenvårdsförbund skicka ut detta till alla som är med på detta
seminarium.

