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Uppdragsbeskrivningen

I regleringsbrevet för år 2017 fick Naturvårdsverket följande uppdrag:

Naturvårdsverket ska redovisa en kortfattad analys av kunskapsläget för 
dagvattenproblematiken. Redovisningen ska innehålla en översiktlig 
kunskapssammanställning som ger en bild av miljöpåverkan (t.ex. 
tungmetaller, PAH, övergödande ämnen och partiklar), en beskrivning av de 
väsentliga problemområdena samt förslag till steg för det fortsatta arbetet. 
Kopplingen till klimatanpassning och andra synergier eller eventuella 
målkonflikter ska identifieras. 



Uppdraget resulterade i
• Huvudrapport: 

Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken

• Bilaga: Föroreningar i dagvatten 
(Luleå Tekniska Universitet)

• Rapporterna finns på Naturvårdsverkets hemsida:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-
2017/Analysera-kunskapslaget-for-dagvattenproblematiken/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Analysera-kunskapslaget-for-dagvattenproblematiken/


Utredningens förslag på steg 
i det fortsatta arbetet



1. ”Regeringen bör tillsätta 
en utredning som 
genomför en översyn av 
regleringen som berör 
dagvatten, med syfte att 
förtydliga, samla och 
utveckla”



1. Översyn av reglering 

• NV har påtalat behovet till regeringen.

• Ännu ingen uppföljande utredning på 
gång.

• Nytt regeringsuppdrag pågår ”Förslag 
till etappmål med åtgärder och 
styrmedel för att minska föroreningar 
och översvämningar från dagvatten”.
- redovisas 28 mars.



På gång från pågående regeringsuppdrag

• SMED – Svenska MiljöEmissionData
- IVL och SLU har sammanställt 
rapporten
Belastning och påverkan från 
dagvatten 
- källor till föroreningar i dagvatten, 
potentiella effekter och jämförelser 
mellan belastning från andra källor



2. ”Angående föroreningar i dagvatten: 
Naturvårdsverket avser att undersöka 
möjligheten att via myndighetens utlysningar 
öka kunskapen inom området”



2. Öka kunskapen om föroreningar i dagvatten

• SMED-rapport tidigare beskriven (kunskapssammanställning)

• Bidrag till åtgärder under 2018 – 25 miljoner – fokus mikroplast. 

• Ny utlysning på gång för 2019. Stöd till konkreta åtgärder och 
förstudier för åtgärder. Mikroplast och andra föroreningar i dagvatten. 
Information om utlysningen uppdateras här: 
http://www.naturvardsverket.se/
Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/
Utslapp-via-dagvatten-2019/

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Utslapp-via-dagvatten-2019/


3. ”Naturvårdsverket avser att undersöka
möjligheten att arbeta med beställargrupper för 
utveckling av reningstekniker för dagvatten”



3. Beställargrupper för utveckling av 
reningstekniker för dagvatten

• Inget på gång just nu, men det 
finns intresse att arbeta vidare 
med frågorna.



4. ”De tillsynsvägledande myndigheterna Boverket, 
Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten behöver stärka vägledningen 
tillsammans med den myndighet som av 
regeringen blir utsedd att ansvara för den centrala 
tillsynsvägledningen gällande 6§ i LAV”



4. Tillsynsvägledande myndigheter… 
• Inget beslut om vilken myndighet som ska ansvara för § 6 LAV. 

• NV ser behov av myndighetssamordnad vägledning 

• NV har ökat resurserna för arbetet med dagvatten
- internt arbetet på myndigheten som ska leda till en stärkt  nationell 
vägledning om dagvatten (vid sidan av regeringsuppdrag och 
bidragsutlysningar)

• NV:s vägledning riktar sig till alla. 
Även kommuner välkomna 
att vända sig direkt till 
Naturvårdsverket



5. ”Se över lagstiftningen med fokus på 
kommuners möjlighet att arbeta med 
miljökvalitetsnormer för vatten i 
detaljplaneringen”



5. Arbeta med MKN i planeringen… 

• Frågan belyses även i pågående regeringsuppdrag 

• Medvetna om problemen 

• Lagstiftningen behöver ses över i ett större sammanhang (som 
nämnts tidigare) 



6. ”I vattenmyndigheternas förvaltningsplan
fastlås att Naturvårdsverket ska identifiera 
behovet av och föreslå eller utveckla förändrade 
eller nya styrmedel för dagvattenhantering, samt 
utarbeta tillsynsvägledning avseende 
dagvattenhantering till länsstyrelser och 
kommuner”



6. Föreslå nya styrmedel för 
dagvattenhantering och tillsynsvägledning 

• NV har identifierat behovet (i genomfört regeringsuppdrag)

• Jobbar med lagstiftningsfrågorna

• Stärker upp sin egen
kapacitet.



Sammanfattningsvis…

• Ännu ingen samlad översyn av 
lagstiftningen kring dagvatten

• Ökad vägledning från 
myndigheterna, som 
förhoppningsvis kan koordineras

• Mer bidrag till åtgärder

• Nytt regeringsuppdrag pågår



Mälaren – en sjö för miljoner

www.malaren.org 


