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Dagvattennätverk
Detta samverkansprojekt initierades vid MSL:s miljösamverkanworkshop 23 september 2016
och formulerades av Anneli Åstebro, Järfälla kommun; Eva Andersson, Sigtuna kommun och
Karin Palmqvist Larsson, Österåkers kommun.
Du som vill samverka kring detta område anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan
Syftet med nätverket är att diskutera gemensamma synsätt på dagvattenhantering över
Stockholms län mellan inspektörer som jobbar med frågan.
Gemensamma frågor kan vara
- följa upp/diskutera hur tillsyn på dagvatten går/gått till de senaste åren se MSL Stockholm
handledning för Tillsyn av dagvatten 2012-2014
- Vägledning kring hur man arbetar med frågan ute i kommunerna
Exempel på lite specifika frågor att ta upp senare:
- krav på vattenkvalitet till dagvattennät/recipienter
- anslutning av parkeringsplatser till oljeavskiljare

Mål med samverkan
Att nätverket genomför två nätverksträffar per år.
Fånga upp frågor från de deltagande kommunerna. Bla att kunna diskutera olika
frågeställningar som har kommit upp vid tillsyn, detaljplaner, bygglov. Få tips på hur man
skriver föreläggande m.m och få en samsyn på dagvattenfrågor inom tillsyn.
Nätverket ska fånga upp de praktiska frågorna och hur man ska tillämpa vägledningar för att
verkligen bedriva tillsyn och kunna ställa relevanta krav på dagvattenhantering, både avseende
behov av rening och flödesutjämning.
Nätverket ska initiera tillsynsprojekt kring dagvatten för att ge stöd i vilka krav som kan ställas
och vad man specifikt ska titta på. Områden kan vara tillsyn av dagvatten från P-ytor och
oljeavskiljare.

Hur levereras resultatet
Tillsynsprojekt och nätverk. Första mötet får formulera hur resultatet ska levereras.

Metod och avgränsning
Genom träffar i MSLs regi.

Samverkansgruppens bemanning
Inspektörer från Stockholms län och länsstyrelsen för Stockholms län

Start för samverkan och tidsplan
Första samverkansträffen den 28 november 2016.

Samverkansförslaget lämnat av
Anneli Åstebro, Järfälla kommun, e-post anneli.astebro@jarfalla.se.
Eva Andersson, Sigtuna kommun, eva.andersson@sigtuna.se
Karin Palmqvist Larsson, Österåkers kommun, karin.palmqvist.larsson@osteraker.se

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

