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Bakgrund

• Upplands Väsby kommun har ambitionen av en utbyggnadstakt 
av 400 bostäder per år

• Norra Storstockholms reservvattentäkt för grundvatten finns i 
Upplands Väsby

• Ett antal sjöar och vattendrag i kommunen med otillfredsställande 
och dålig status

• Dagvattenfrågor har sedan lång tid tillbaka stått högt på agendan i 
Upplands Väsby kommun

• Miljönämnden angav i uppdraget till miljökontoret 2016 att tillsyn 
skulle ha stort fokus på miljökvalitetsnormer i vatten



Vattenskyddsområde och 
stadsutveckling



Dagvatten i fokus

• Nämndmål förbättrad vattenstatus 
• Tidigare: tillsyn av dagvatten via planeringsarbete
• Nu: Även tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar 
• Tillsyn dagvattenprojektet 

– Del 1-4



Dagvatten projektdel 1

Exempel på kommunens 
dagvattendammar i Upplands 
Väsby 2016



Dagvattentillsyn projektdel 2
• Avgränsning – fastigheter med direktinfiltration av dagvatten 

inom vattenskyddsområdet med någon typ av verksamhet
• Utfördes helt som skrivbordstillsyn



Informationsblad och inbjudan



Fullt hus frukostmöte?



Exempel föreläggande



Bedömning av uppgifter



Bedömning av uppgifter



Bedömning av uppgifter



Bedömning av uppgifter









Resultat



Vad vi uppnått

• Ökad medvetenhet om vattenskyddsområdet och 
dagvattenhantering både internt och externt

• Ökad kompetens inom dagvattentillsyn
• Kan dela kunskap med andra kommuner osv
• Kunskap för att skriva dagvattenriktlinjer



Dagvattenriktlinjer



Vad är nästa steg?
• Del 3 av projektet - Inventera och upprätta en 

förteckning över kommunen 
smutsigaste dagvattenutsläpp.

• Del 4 av projektet – tillsyn och åtgärder för de 
smutsigaste dagvattenutsläppen – mer hand 
on!



Vad är nästa steg?



Dagvatten i framtiden
• Avsluta projektet
• Se till att dagvattenutredningar i detaljplaner verkligen 

genomförs i bygglovsskedet
• Lagstiftningen – samarbete med andra kommuner för 

beslutsmotivering och gemensamma tolkningar
• Dricksvattendirektivet - mer krav för avrinningsområdet för 

vattenförsörjning 
• Vattenskyddsområdet – nya föreskrifter?



Sammanfattning
• Politiken vill fokusera mer om MKN i vattenmiljön
• Miljöavdelningen startade ett tillsynsprojekt uppdelat i 4 delar 
• Del 1 och 2 är klara med positiva resultat 
• Del 3 och 4 ska genomföras i år och nästa med fokus på de 

smutsigaste utsläppen



Allt kan hända 
och allt kan vända



Tack!
Frågor?
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