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Sammanfattning 
Stockholms dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige år 2002. På uppdrag av Stock-
holms stad har Tyréns genomfört en utvärdering av strategin för att bedöma hur den har tilläm-
pats och klargöra förutsättningarna för en revidering. 
 
Utvärderingen har genomförts dels genom en analys av gällande lagar och styrdokument, dels 
genom en enkätundersökning och intervjuer med berörda tjänstemän . 
 
De viktigaste slutsatserna av utvärderingen är: 
 
− Strategin har tillämpats i många ärenden av olika slag och har haft effekt på dagvattenhanter-

ingen, framför allt när det gäller LOD. Det är dock svårt att närmare bedöma hur stor effek-
ten har varit. 

− Många tjänstemän har saknat konkreta exempel och annan tydlig vägledning för hur strate-
gin ska tillämpas. 

− Strategin har inte medfört en samsyn på dagvattenhantering som genomsyrar stadens förvalt-
ningar och bolag. 

− Förändringar av lagstiftning, styrdokument och va-taxa har påverkat förutsättningarna för 
strategin men innebär inte att dess grundläggande principer behöver överges. Den behöver 
dock anpassas till de nya förutsättningarna på flera områden. 

− Det behövs nya avtal mellan Stockholm Vatten och väghållare om fördelning av ansvar och 
kostnader. 

− Det behövs ett gemensamt synsätt inom staden på hur miljötillsynen ska tillämpas för att 
bidra till minskade föroreningsutsläpp via dagvattensystemen. 

− En revidering av dagvattenstrategin bör ske inom ramen för stadens vattenprogram och beak-
ta ovanstående slutsatser. 

− Hänsyn ska tas till miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram som kommer 
att fastställas under 2009. Både stadens, Vägverkets och Banverkets ansvar behöver belysas. 

− Klimatförändringar och översvämningsrisker behöver belysas tydligare. 
− Inom staden behöver det finnas en planeringsberedskap för att kostnaderna för en långsiktigt 

hållbar dagvattenhantering kommer att öka. 

1 Bakgrund, syfte och arbetssätt 
Dagvattenstrategin för Stockholms stad antogs av kommunfullmäktige den 7 oktober 2002. Den 
skulle vara en strategi för att utnyttja och ta hand om dagvatten på ett uthålligt sätt i både ny och 
befintlig miljö. Detta skulle ske genom att: 
 
− Klargöra hur man kan minska dagvattnets föroreningsinnehåll genom att påverka källorna. 
− Klargöra när reningsåtgärder behöver vidtas. 
− Klargöra hur staden kan sprida kunskap om hur dagvattnet kan bli en resurs i tätorten. 
− Diskutera finansiering – i kort och långt perspektiv 
 
Sedan strategin antogs har organisatoriska förändringar genomförts i staden som medfört att 
ansvaret för dagvattenfrågorna blivit otydligt. Förändringar i lagstiftning och styrdokument har 
också bidragit till att dagvattenstrategin behöver utvärderas och revideras. Vidare anges i dag-
vattenstrategin från 2002 att den ska utvärderas efter fem år. 
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På uppdrag av Stockholms stad inom ramen för stadens vattenprogram, har Tyréns genomfört 
en utvärdering av dagvattenstrategin. Arbetet har genomförts i nära samarbete med en arbets-
grupp bestående av Ulf Lindahl, Exploateringskontoret, Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen, 
Virginia Kustvall Larsson, Stadsbyggnadskontoret, Jens Fagerberg, Stockholm Vatten AB (här-
efter Stockholm Vatten) och Hans Söderström, Trafikkontoret. 
 
Syftet med utvärderingen har varit att bedöma hur väl strategin har fyllt sitt syfte samt att klar-
göra behovet av en revidering och vilka förutsättningar som då ska gälla. Resultatet ska tydlig-
göra hur ansvaret för dagvatten fördelas i staden och underlätta uppfyllande av lagkrav och mil-
jömål på ett kostnadseffektivt sätt. Utvärderingen har varit inriktad på ett antal huvudfrågor: 
 
− Hur har dagvattenstrategin efterlevts? 
− Hur väl är dagvattenstrategin anpassad till nuvarande lagar och styrdokument? 
− Hur väl bidrar dagvattenstrategin till en långsiktigt hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt 

och miljömässigt)? 
− I vilka avseenden behöver dagvattenstrategin förändras om den ska kunna fylla sitt syfte i 

framtiden? 
 
Svaren på dessa frågor har sökts dels genom studier av aktuella lagar och styrdokument, dels 
genom enkät och intervjuer med handläggare på stadens förvaltningar och ett antal andra berör-
da organisationer. En sammanfattning av enkätsvaren och referat av intervjuerna återfinns i 
rapporten. En förteckning över dem som svarat på enkäten eller intervjuats återfinns i bilaga 1. 
En sammanställning av enkätfrågorna och de erhållna svaren återfinns i bilaga 2.  
 
De bedömningar och slutsatser som framkommit ur studerade dokument och från enkät- och 
intervjusvar har sammanställts i   rapportens sista kapitel. 

2 Huvuddragen i den nuvarande dagvattenstrategin 
För att underlätta läsningen av utvärderingen ges här en kort sammanfattning av dagvattenstra-
tegins innehåll. Strategin präglas av en helhetssyn, där det är viktigare att samla stadens resurser 
för att uppnå målen än att tillgodose de olika nämndernas och bolagens intressen. 
 
En viktig utgångspunkt för strategin är de föroreningar som belastar stadens sjöar, vattendrag 
och kustvatten. Dessa föroreningar kommer från många olika källor, och en stor del transporte-
ras via dagvatten från trafikytor, centrumområden, industriområden samt vissa tak och fasader. 
 
De övergripande principerna (sid 4 i dagvattenstrategin) innebär att dagvattnet ska avledas på ett 
säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. För att inte försämra miljön ska åtgärder sättas 
in för att: 
 
1. i första hand begränsa föroreningen vid källorna 
2. i andra hand tillföra så mycket vatten som möjligt till mark och sjöar utan att belastningen 

av föroreningar når kritiska nivåer 
3. i tredje hand rena dagvatten lokalt, leda det till mindre känsliga recipienter eller till avlopps-

reningsverk 
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Detta ska uppnås genom: 
 
1. stadens myndighetsutövning med stöd av Miljöbalken, PBL, trafiklagar och dåvarande va-

lagen 
2. åtgärder i egna fastigheter och anläggningar vid ny bebyggelse eller större förändringar 
3. krav vid upphandlingar 
4. ekonomiska styrmedel såsom va-taxan 
5. markavtal 
6. information till fastighetsägare, företag och allmänheten 
 
Strategin innehåller vidare (sid 5-9) anvisningar om typåtgärder och reningskrav med utgångs-
punkt från olika föroreningar och recipienters känslighet. I detta avsnitt anges bl.a. att stadens 
LOD-policy (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten), som antogs år 1994, ska gälla och ingå 
som en del i dagvattenstrategin. Här anges också att ett program för hantering av släckvatten 
och miljöfarliga rester från större olyckor bör utarbetas. 
 
I de följande avsnitten (sid 10-12) anges hur ansvaret för dagvattenhanteringen ska fördelas 
mellan Stockholm Vatten, stadens nämnder och andra aktörer. Huvudansvaret för dagvattenhan-
teringen ligger på Stockholm Vatten AB. Detta ansvar sträcker sig längre än va-huvudmannens 
ansvar enligt dåvarande va-lagen. Övriga nämnders ansvar är också beskrivet. Gatu- och fastig-
hetsnämnden ansvarar t.ex. för att dagvattenstrategin tillämpas vid om- och nybyggnad av gator 
och parker. För att reglera ansvarsfördelningen enligt dagvattenstrategin upprättades år 2002 ett 
avtal mellan staden och Stockholm Vatten, där även ersättningen till Stockholm Vatten framgår. 
I avsnittet anges också att en överenskommelse med motsvarande innehåll bör träffas mellan 
Vägverket och Stockholm Vatten. 
 
De följande avsnitten (sid 13-16) innehåller en beskrivning av föroreningskällor samt klassifice-
ring av dagvatten och recipienter. Därefter följer ett kort avsnitt om organisation för att genom-
föra strategin (sid 18) och hänvisningar till genomförda utredningar (sid 19). 

3 Effekten av ändrade förutsättningar 

3.1 Lagen om allmänna vattentjänster 
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (VTL) trädde i kraft 2007-01-01 och ersatte då 
lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar (VAL). Här följer en samman-
ställning av de förändringar mellan de två lagarna som berör dagvattenhanteringen och som 
därför kan ha betydelse för Stockholms dagvattenstrategi. Ett utdrag av de delar av VAL respek-
tive VTL som diskuteras nedan återges i bilaga 3. 
 
Behovet av att inrätta en allmän va-anläggning styrs enligt VAL 2§ enbart av hänsyn till hälso-
skyddet men enligt VTL 6§ även av hänsyn till miljön. Detta innebär att större ansvar läggs på 
va-huvudmannen för att ta hand om förorenat dagvatten, om det finns behov att ordna avlopp i 
ett större sammanhang för befintlig eller blivande bebyggelse.  
 
Huvudman är enligt VAL den som driver en allmän va-anläggning och enligt VTL den som 
äger anläggningen. Detta är en förändring som bör öka möjligheten till en tydlig ansvarsfördel-
ning. 
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va-huvudmannens ansvar för bortledande av regn- och smältvatten är i princip oförändrat. Väg-
dike, rännsten, rännstensbrunn (dagvattenbrunn) och ledning fram till den allmänna dagvatten-
ledningen ingår inte i den allmänna va-anläggningen enligt VAL 14§ och ingår inte i huvud-
mannens ansvar enligt VTL 13§. Däremot finns en tydlig skillnad när det gäller avgiftsskyldig-
het. Väghållaren (och allmän platsmarkhållaren) är enligt VTL 27§ skyldig att betala avgift för 
att dagvatten avleds genom den allmänna va-anläggningen. I VTL 28§ förtydligas att avgiften 
för bortledande av vatten även ska täcka kostnaderna för rening. Förändringen har tillkommit 
efter dagvattenstrategin och har fått stor betydelse för tillämpningen. Detta diskuteras närmare i 
avsnittet om va-taxan. 
 
Trots att dagvattenstrategin i flera avseenden stämmer väl med vad som senare kom att gälla 
enligt Vattentjänstlagen, behöver den anpassas till den ändrade lagstiftningen. Detta gäller i 
synnerhet den viktiga frågan om avgifter och fördelning av kostnader.  

3.2 Ramdirektivet för Vatten 
EG:s direktiv (2000/60/EG) om en ram för åtgärder på vattenpolitikens område (Ramdirektivet 
för vatten) antogs den 22 oktober 2000. Det införlivades i svensk lagstiftning bl.a. genom be-
stämmelser i 5 kap miljöbalken (1998:808) och Vattenförvaltningsförordningen, VFF 
(2004:660).  
 
Sveriges fem vattenmyndigheter har sänt ut förslag till miljökvalitetsnormer (MKN), åtgärds-
program och förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för samråd t.o.m. den 1 sep-
tember 2009. Miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram ska fastställas senast 
den 22 december 2009. 
 
I förslaget till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt, där Stockholm ingår, återfinns 
inga specifika åtgärder för enskilda vattenförekomster. Däremot finns ett antal generella åtgär-
der som i första hand riktar sig till statliga myndigheter och kommuner. Dessa generella åtgär-
der kan i sin tur medföra skärpta villkor för verksamhetsutövare. Även Vägverket och Banver-
ket, i egenskap av verksamhetsutövare, behöver genomföra åtgärder bl.a. för dagvattnets påver-
kan på yt- och grundvatten. 
 
Förslagen till miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna i Stockholm återfinns under respek-
tive avrinningsområde. De återfinns under huvudavrinningsområde 61 Norrström (Mälaren, 
Mälarens närområden) och 62 Tyresåns avrinningsområde. Inom Stockholms stad har samman-
lagt 18 vattenförekomster klassats, varav 3 vattendrag, 4 sjöområden, 3 övergångsvatten (delar 
av Saltsjön) och 8 grundvattenförekomster. 
  
Enligt direktivet ska god vattenstatus uppnås senast år 2015. I förslaget till miljökvalitetsnormer 
anges en tidsfrist till år 2021 för samtliga vattenförekomster som inte redan uppfyller god status 
med motivet att det är tekniskt omöjligt eller ekonomiskt orimligt att uppnå god status år 2015. 
 
Vid en revidering av dagvattenstrategin bör hänsyn tas till miljökvalitetsnormer, förvaltnings-
plan och åtgärdsprogram som kommer att fastställas under 2009. Både stadens, Vägverkets och 
Banverkets ansvar behöver belysas. Dagvattenstrategins klassificering av recipienter är mer 
detaljerad än den indelning i vattenförekomster som tillämpas i svensk vattenförvaltning. Sjöar 
mindre än 1 km2 räknas inte som vattenförekomster men behöver följas upp inom ramen för 
vattenprogrammet och dagvattenstrategin. Klassificeringen bör ses över i samband med revide-
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ringen av strategin, och miljökvalitetsnormerna kan då vara vägledande för prioritering av pla-
nerade åtgärder.  

3.3 Nationella miljömål 
De nationella miljömål som är av betydelse för Stockholms yt- och grundvatten är: 
 
4. Giftfri miljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
 
Av dessa miljömål är det de fyra första som har störst betydelse för dagvattenhanteringen. Dag-
vattenstrategins syfte att minska föroreningsbelastningen bidrar till dessa fyra nationella mål. 

3.4 Regionala och lokala miljömål och planer 

RUFS 2010 
Regionplanenämnden beslutade 2009-06-17 att godkänna utställningsförslag av Regional Ut-
vecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 för utställning under perioden 30 juni – 30 
oktober 2009. Planen har tre olika tidsperspektiv: 2020, 2030 och 2050. Förslaget innehåller 
mål och åtaganden som i viss mån berör dagvattenhantering under rubriken Säkra värden för 
framtida behov. Ett av planeringsmålen lyder ”Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten 
har god ekologisk status”, vilket tydligt knyter an till ramdirektivet för vatten. 
 
Förslaget innehåller också mål för transporter (Begränsa transporternas negativa påverkan), där 
hänsyn tas till föroreningsbelastning via dagvattnet. 
 
Slutligen belyser regionplanen klimatförändringarna på ett mycket tydligare sätt än vad som 
sker i nuvarande dagvattenstrategi. Det finns mål för att begränsa klimatpåverkan i en rad olika 
verksamheter, men också för att anpassa regionen för de klimatförändringar som kommer att 
ske. Det är i första hand åtagandet Anpassa regionen till klimatförändringarna som berör dag-
vattenhanteringen, främst genom fokus på den ökande översvämningsrisken. 
 
Dagvattenstrategins övergripande principer stämmer väl överens med de flesta av planeringsmå-
len i förslaget till RUFS 2010. Vid en revidering av strategin bör dock klimatanpassning, och då 
särskilt den ökande översvämningsrisken, få ett större utrymme. 

Östra Mälarens vattenskyddsområde 
I november 2008 beslutade Länsstyrelsen att inrätta ett vattenskyddsområde för Östra Mälaren. 
Vattenskyddsområdet består av fyra vattentäktszoner vid de fyra vattenverken Görväln, Lovö, 
Norsborg och Skytteholm samt en primär och en sekundär skyddszon. Den primära skyddszo-
nen omfattar ett närmare angivet vattenområde i Östra Mälaren samt landområdet intill 50 meter 
från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen består av landområde inom 
vilket det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren eller där dagvatten naturligt eller tekniskt 
(via ledningar) avrinner mot Östra Mälaren. Vattenskyddsområdet omfattar delar av kommu-
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nerna Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Salem, Stockholm och Upplands-Bro. Skyddsområ-
dets avgränsningar framgår av karta i figuren nedan. 
 

Föreskrifterna innehåller ett avsnitt 
om industriell verksamhet med sär-
skilda bestämmelser för dagvattenhan-
tering. Bl.a. anges att: ”Dagvatten-
brunnar ska vara utformade så att 
risken för föroreningsutsläpp till dag-
vatten minimeras. Täck- eller skydds-
lock ska finnas tillgängligt så att det 
är möjligt att snabbt förhindra att 
spill når dagvattensystemet”. 
 
Vidare finns ett särskilt avsnitt om 
Dag- och dräneringsvatten med be-
stämmelser för ny- och ombyggda 
hårdgjorda ytor: ”Utsläpp av dagvat-
ten från nya eller ombyggda hård-
gjorda ytor där risk för vattenförore-
ning föreligger, t.ex. större vägar, 
broar och parkeringsanläggningar, 
får inte ske direkt till ytvatten utan 
föregående rening. Dräneringssystem 
vid sådana anläggningar samt längs 
järnvägsspår ska vara försett med 
möjlighet till fördröjning och uppsam-
ling i samband med t.ex. kemikalie-
olyckor”. 

Figur 1: Östra Mälarens vattenskyddsområde 
 
Utsläpp från befintliga hårdgjorda ytor tillåts fortsätta i den omfattning de hade då föreskrifterna 
trädde ikraft. Detta bör tolkas så att åtgärder krävs om föroreningsutsläppen ökar på befintliga 
vägar och i befintliga dagvattensystem, t.ex. vid ökad trafikmängd. 
 
Skyddsföreskrifterna strider inte mot de övergripande principerna för dagvattenstrategin. Men 
de tar inte heller hänsyn till den ansvarsfördelning inom staden som gjorts i strategin. Vid en 
revidering av dagvattenstrategin är det viktigt att klargöra hur ansvaret att uppfylla skyddsföre-
skrifterna ska fördelas. 

Översiktsplan för Stockholm 
Varje kommun skall enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen och visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och hur 
bebyggelsen skall utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande men vägledande för planering och bygglovgivning. 
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Stockholms gällande översiktsplan antogs 1999 och förklarades i huvudsak aktuell i maj 2006. 
Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som kan behandlas av kommunfullmäktige 
vårvintern 2010.  
 
I kapitlet ”Planeringsinriktningar och fokusområden” ges stort utrymme åt vattenfrågorna och 
de lyfts fram på ett tydligt sätt. Det gäller vattnets värde för gestaltning, rekreation, transporter 
och som dricksvattenresurs liksom målet om god vattenstatus i grundvatten, sjöar, vattendrag 
och kustvatten. Planen knyter tydligt an till stadens vattenprogram och till dagvattenstrategin.  
Som Planeringsinriktning i avsnittet ”Stockholm som staden på vattnet” anges bl.a: 
 
Vattenprogrammets mål för sjöarnas och vattendragens kvalitet och användning ska ligga till 
grund för beslut om markanvändning. Inverkan på sjöars och vattendrags hela tillrinningsom-
råde ska beaktas. Vid planeringen för bebyggelse, trafikanläggningar eller ändrad markan-
vändning ska principerna i dagvattenstrategin tillämpas. 
 
Avsnittet ”Miljö, hälsa och säkerhet” pekar på dagvattenhanteringens betydelse i anpassningen 
till ett förändrat klimat. Detta är för övrigt en aspekt som inte har särskilt stort utrymme i dag-
vattenstrategin.  
 
Det följande kapitlet ”Stadsbyggnadsstrategier för hållbar tillväxt” visar inte lika tydligt hur 
målet om god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag ska uppnås. Vattnet nämns här enbart som en 
resurs för en attraktiv stadsbild. På samma sätt framhålls värdet av att bo och kunna röra sig 
nära vatten i de områdesspecifika planer som redovisas i appendix. Det framgår inte hur hänsyn 
till stadens vattenprogram vägts in i planeringen. Just detta kommenteras också i miljökonse-
kvensbeskrivningen, som redovisas i bilaga, sammanfattningen, sidan 4: 
 
Vad gäller vattenresurser så ställer en ökad förtätning ännu större krav än idag på att avrin-
nande dagvatten tas om hand och renas för att små recipienter ska få en förbättrad kvalitet. 
Sammanfattningsvis har utställningsförslaget ambitiösa och utmanande mål, men det är i dags-
läget oklart vilka exakta insatser som ska genomföras. För att klara målen krävs ett fördjupat 
arbete med prioriteringar i områden där målen konkurrerar. Det krävs också ett omfattande 
arbete att ta fram åtgärdsförslag. Här kommer det att vara viktigt med fortsatt dialog för att ta 
reda på vilka åtgärder boende och verkande i Stockholm är beredda acceptera. 
 
Förslaget ger ett starkt stöd och legitimitet åt stadens vattenprogram och dagvattenstrategi. Det 
står inte i strid med strategins övergripande principer. Men det ger inte någon vägledning i hur 
dess mål ska vägas samman med andra mål, hur intressekonflikter ska lösas.  
 
Vid en revidering av dagvattenstrategin är det därför angeläget att den kompletterar Översikts-
planen med tydlig vägledning som klargör ansvarsfördelning och finansiering av de åtgärder 
som kommer att krävas för att nå målen. 

Lokala miljömål 
I Stockholms miljöprogram 2008 – 2011 finns sammanlagt 27 delmål varav 6 under det över-
gripande målet ”Hållbar användning av mark och vatten”. 4 av dessa rör stadens egen verksam-
het och 2 är mål som staden ska bidra till att uppnå. 
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De mål som främst berör dagvattenhanteringen är 4.4: Långsiktigt hållbart stadsbyggande, och 
4.6: Den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag ska förbättras. Det finns också delmål un-
der Miljöeffektiva transporter och Giftfria varor och byggnader som bidrar positivt till att syftet 
med dagvattenstrategin uppfylls. Dessa mål innebär minskad föroreningsbelastning via dagvatt-
net till sjöar och vattendrag och är i linje med dagvattenstrategins huvudprincip att i första hand 
angripa föroreningarna vid källan. 
 
Dagvattenstrategins övergripande principer stämmer väl överens med de regionala och lokala 
miljömålen. Vid en revidering av strategin är det dock lämpligt att på tydligare sätt beskriva hur 
dessa gemensamma mål samverkar.   

Program för Stockholms Vattenarbete 2006 – 2015 
Program för Stockholms Vattenarbete 2006 – 2015 godkändes av Stockholms kommunfullmäk-
tige i juni 2006. Programmet innehåller dels övergripande mål och åtgärder och dels mål och 
åtgärder för enskilda vattenområden. Det knyter an till EG:s ramdirektiv för vatten och till den 
regionala tillämpningen av Sveriges nationella miljökvalitetsmål. De grundläggande målen är: 
 
− Stockholm ska ha en god vattenstatus 
− Stockholms vattenområden ska vara attraktiva rekreationsområden för alla 
 
I programmet hänvisas till dagvattenstrategin dels som ett ”program i staden med anknytning till 
vattenfrågor” vid sidan av bl.a. översiktsplanen (sid 12) och dels som styrdokument för hur en 
byggherre ska genomföra exploatering på stadens mark (sid 14).  
 
I avsnittet om övergripande åtgärder är ansvarsfördelningen mellan stadens förvaltningar och 
bolag (sid 14) betydligt mer översiktligt än motsvarande avsnitt i Dagvattenstrategin. Det åter-
speglar förändringar som gjorts i stadens organisation men innebär inte i sig några förändringar 
när det gäller ansvaret för dagvattenhanteringen. Bl.a. anges att Stockholm Vatten arbetar med 
undersökning av vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och Saltsjön samt ansvarar för sjörestaure-
ring och dagvattenåtgärder. I listan över mål och åtgärder anges vilken förvaltning eller bolag 
som är ansvarig utförare. De detaljerade åtgärdsförslagen är dock inte bindande för utpekad 
utförare eftersom tekniska förstudier och kostnadsuppskattningar inte var gjorda då programmet 
skrevs.  
 
Programmet innehåller också en förteckning över mål och åtgärder för enskilda vattenområden. 
Även här anges vilka organisationer som ansvarar för utförandet av föreslagna åtgärder. Här 
anges genomgående att dagvattenstrategin ska beaktas vid om- och tillbyggnad för att begränsa 
eller minska (och i ett fall helt eliminera) föroreningsbelastningen från dagvatten till recipienten. 
 
Vid en revidering av dagvattenstrategin bör hänsyn tas till vattenprogrammets mål, åtgärdsför-
slag och ansvarsfördelning. Den halvtidsavstämning av vattenprogrammet som genomförs un-
der hösten 2009 är ett utmärkt tillfälle att ange mål och ramar för en reviderad dagvattenstrategi. 

3.5 VA-taxan 
En ny va-taxa för Stockholm och Huddinge trädde i kraft den 1 januari 2008. En av de viktigas-
te förändringarna jämfört med tidigare va-taxa är införandet av en brukningsavgift för omhän-
dertagande av dagvatten från större vägar, gator och allmänna platser. Avgiften ska betalas av 
”den som ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning” (VTL 27§), det vill säga Stockholms 
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Stad och Vägverket. Mellan dessa två organisationer och Stockholm Vatten har tidigare tecknats 
avtal som reglerar Stockholm Vattens utökade åtagande enligt dagvattenstrategin. Den nya av-
giften innebär att förutsättningarna för dessa avtal har förändrats, och avtalen har därför upphört 
att gälla. Men det innebär inte att de grundläggande förutsättningarna för avtalen behöver över-
ges. 
 
De nya avgifterna i va-taxan beror på förändringar i lagstiftningen. De avser va-huvudmannens 
åtagande enligt VTL och innebär en ny (och mer rättvis) fördelning av avgifterna för dem som 
nyttjar den allmänna va-anläggningen. Dessa kostnader har tidigare täckts genom avgifter från 
fastighetsägare, som nu fått sänkt avgift. 
 
I 2002 års avtal §4 anges att staden ska lämna ett årligt finansieringsbidrag på 15 miljoner kro-
nor (med indexuppräkning) för Stockholm Vattens hela åtagande enligt avtalet. Av detta belopp 
finansieras 11 Mkr via stadens investeringsbudget och 4 Mkr via driftbudgeten. Det görs dock 
ingen skillnad mellan ersättning för reningsåtgärder och ersättning för åtaganden som ligger helt 
utanför huvudmannens ansvar enligt VAL och VTL, t.ex. skötsel av dagvattenbrunnar. Till viss 
del har förutsättningarna för denna ersättning påverkats av den nya va-taxan, medan andra delar 
inte berörs. Detta är viktigt att särskilja då nya avtal utformas. 
 
Om miljökvalitetsnormerna i Vattenmyndighetens förvaltningsplan och Stockholms egna mil-
jömål ska kunna uppnås, är det troligt att det kommer att krävas åtgärder som leder till ökade 
kostnader för dagvattenhanteringen de kommande åren. Därför är det nödvändigt att alla parter 
blir överens om hur kostnaderna ska fördelas. Det behöver formuleras en tydlig modell som 
beskriver kostnaderna för: 
 
− Stockholm Vattens åtagande enligt VTL (full avgift enligt va-taxan) 
− Eventuella åtaganden utöver detta från Stockholm Vatten (tilläggsavgift enligt avtal) 
− Fastighetsägarens och väghållarens åtgärder för att minska dagvattenbelastningen (reduktion 

i avgiften enligt va-taxan) 
− Åtgärder på allmän platsmark för att minska dagvattenbelastningen från fastigheter (regleras 

mellan tre parter). Denna möjlighet underlättats genom bestämmelsen i VTL 25§ att va-
avgiften även kan avse ”bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en för-
bindelsepunkt”.  

 
En revidering av dagvattenstrategin måste samordnas med nya avtal mellan Stockholm Vatten 
och i första hand väghållarna. Dessa bör utformas som komplement till va-taxan där det finns 
anledning att göra tillägg eller reduktion med hänsyn till gjorda åtaganden. Samma synsätt bör 
tillämpas vid exploateringsavtal. Målet för detta är en tydlig modell för fördelning av kostnader 
och ansvar, som kan accepteras av alla parter. 

3.6 Tillsyn av dagvattenhantering enligt Miljöbalken 
I lagstiftningen räknas dagvatten som avloppsvatten inom detaljplanelagt område. I Miljöbal-
kens (MB) 9 kapitel (Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) definieras ”vatten som avleds för 
sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räk-
ning, eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats” som avloppsvatten. Ut-
släpp av dagvatten kan därför definieras som miljöfarlig verksamhet enligt MB. 
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För tillsynen av dagvattenhantering ansvarar kommunernas miljönämnder. Miljöförvaltningen i 
Stockholm bedriver därför tillsyn enligt MB 26 kapitlet. Tillsynen ska säkerställa syftet med 
MB och de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna. Tillsyn av dagvatten i Stockholm 
är inte i första hand inriktad på dagvattenutsläpp i recipient (utsläppskrav etc). Den bygger istäl-
let på de anmälningar av dagvattenanläggningar som verksamhetsutövare är skyldiga att lämna 
in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
 
Miljöförvaltningen har genomfört en tillsynskampanj under år 2007 – 2008 för att se hur dag-
vatten från trafiken omhändertas och renas inom Stockholms stad samt hur väghållarnas egen-
kontroll fungerar. Kampanjen har riktat sig mot Vägverket samt Trafikkontoret, de två väghål-
larna som ansvarar för olika delar av vägnätet inom staden. Kampanjen visar på stora skillnader 
mellan Vägverkets och Trafikkontorets egenkontroll över dagvattenanläggningarna. Mellan 
stadens förvaltningar råder olika syn på vem som ansvarar inför tillsynsmyndigheten för stadens 
anläggningar för rening av trafikdagvatten. Trafikkontoret har framhållit att detta behöver klar-
göras i samband med utvärderingen av dagvattenstrategin. 
 
Om tillsynen omfattar utsläppen till recipienten istället för reningsanläggningarna, skulle det bli 
tydligt att ansvarig för utsläppen från det allmänna dagvattensystemet är huvudmannen d.v.s. 
Stockholm Vatten. Ett sådant förfarande har stöd i MB, kapitel 1, 2 och 9. Frågan om vem som 
ansvarar för en viss anläggning blir då en fråga om affärsuppgörelse mellan va-huvudmannen 
och andra aktörer, d.v.s. fastighetsägare och väghållare. För utsläpp direkt till recipienten, som 
inte sker genom den allmänna anläggningen, ansvarar respektive verksamhetsutövare direkt. 
 
Ett sådant förhållningssätt hos tillsynsmyndigheten ligger mer i linje med vattendirektivet och 
de regionala miljömålen och bidrar till en helhetssyn på stadens hantering av dagvattenfrågorna. 
Det har också större likheter med tillsynen av spillvattensystem, där villkoren i första hand gäll-
er utsläppen till recipienten, samtidigt som huvudmannen med stöd av tillsynsmyndigheten kan 
ange villkor för att ta emot och avleda spillvatten. 
 
Detta förhållningssätt ställer stora krav på Stockholm Vatten, och det behöver klargöras hur 
tillsynen praktiskt ska bedrivas. Det behöver också utformas rutiner som ger Stockholm Vatten 
möjlighet att i sin tur ställa krav på fastighetsägare och väghållare som stödjer de långsiktigt 
mest hållbara lösningarna. Rätt utformat ger det möjlighet för staden att ta ett samlat grepp om 
dagvattenhanteringen i enlighet med intentionen i dagvattenstrategin och i stadens Vattenpro-
gram.  
 
Vid en revidering av dagvattenstrategin behöver en gemensam syn utvecklas kring miljötillsyn, 
där syftet är att bedöma om det allmänna dagvattensystemet som helhet uppfyller kraven på 
utsläpp till recipienterna. va-huvudmannen behöver också i nästa steg ha stöd och resurser för 
att ställa krav på fastighetsägare och verksamhetsutövare och följa upp dessa. 

4 Tillämpning av dagvattenstrategin 

4.1 Resultat av enkätundersökningen 
För att få en samlad bild av hur berörda tjänstemän inom Stockholms stad och i några andra 
organisationer uppfattar dagvattenstrategin, genomfördes en enkätundersökning i maj och juni 
2009. En förteckning över dem som svarat på enkäten och dem som intervjuats återfinns i bilaga 
1. En sammanställning av enkätfrågorna och de erhållna svaren återfinns i bilaga 2.  
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Det är tydligt att de tillfrågade genomgående känner till dagvattenstrategin. Bara en person sva-
rar nej på frågan och en är osäker. Det är inte lika tydligt att dagvattenstrategin uppfattas som ett 
styrdokument, ca två tredjedelar uppfattar det så. Drygt hälften svarar att dagvattenstrategin ger 
vägledning, påverkar beslut och är ett stöd för hanteringen av dagvatten. Några uppfattar dag-
vattenstrategin som ett hinder i arbetet. Flera kommenterade att strategin ger övergripande väg-
ledning om viljeinriktningen men inte tillräckligt konkret rådgivning eller exempel som visar 
hur man ska hantera sina ärenden. 
 
När det gäller effekten av dagvattenstrategin, är svaren inte lika entydiga. Drygt hälften bedö-
mer att strategin bidragit till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), men i övrigt är 
det övervikt på svaret ”Vet ej”. Frågan om strategin medfört ökade eller minskade kostnader i 
byggprojekt gav inte något entydigt resultat. Bland tjänstemän på Stockholm Vatten och Trafik-
kontoret anser de flesta att den medfört ökade kostnader, medan merparten av de övriga svarat 
”vet ej”. 
 
Nära 90% anser att det behövs en dagvattenstrategi och 70% anser att den behöver förändras. 
Många efterlyser i sina kommentarer tydligare krav, bl.a. i form av gränsvärden, och principer 
där LOD inte kan tillämpas. 
 
Av ca 70 utskickade enkätformulären erhölls 39 svar. Med en svarsfrekvens på ca 55% finns det 
givetvis en osäkerhet om hur väl de som svarat representerar alla berörda tjänstemän. Ett stort 
antal enkäter skickades till tjänstemän på stadsdelsförvaltningarna, där endast ett fåtal kommer i 
kontakt med dagvattenfrågor. Det är därför naturligt att andelen svarande från denna grupp är 
låg.  

4.2 Resultat av intervjuer 

Hur dagvattenstrategin tillämpas 
För att ge de som svarat på enkäten möjlighet att utveckla sina synpunkter och för att få tillgång 
till konkreta exempel, genomfördes telefonintervjuer med 16 nyckelpersoner. 
 
Intervjusvaren ger en bild av hur handläggare uppfattat och tillämpat dagvattenstrategin i olika 
typer av ärenden. De ger också exempel på hur strategin har tillämpats i specifika ärenden. I 
detta avsnitt återges hur tillämpning av dagvattenstrategin beskrivs i intervjusvaren. 
 
I arbetet med Översiktsplanen har man valt att hänvisa till dagvattenstrategin, vilket framgår av 
avsnitt 3.4.3 ovan. Redan i 1999 års ÖP har delar av strategin, som då var klara, tagits med. 
 
Dagvattenstrategin tillämpas vid markanvisningsärenden, då byggherren söker mark, samt i 
planarbetet. Exploateringskontoret har en standardtext som skrivs in i avtal där de hänvisar till 
dagvattenstrategin, att den måste följas och att dagvattnet ska omhändertas lokalt inom fastighe-
ten så långt det är möjligt. Om markförutsättningar är dåliga får byggherren hitta en lösning i 
samråd med Stockholm Vatten. Man uppger att byggherrarna känner till strategin och accepterar 
den. Ansvarsfördelningen mellan Trafikkontoret och Exploateringskontoret fungerar bra. När 
nya dagvattenanläggningar ska byggas, diskuteras på samrådsmöten vem som ska ansvara för 
dessa. 
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Stadsbyggnadskontorets planhandläggare använder dagvattenstrategin som utgångspunkt för de 
bestämmelser om dagvatten som skrivs in i detaljplaner. Det finns ingen standardtext som 
skrivs in i planbestämmelserna utan de formuleras individuellt beroende på förutsättningarna för 
den aktuella planen. Planhandläggarens eget engagemang och erfarenhet har betydelse för hur 
stor hänsyn som tas till dagvattenstrategin.  
 
 

 
Figur 2: Moment i plan- och byggprocessen 
 
Planbestämmelserna innehåller ofta skrivningar om dagvattenhantering som kan hänföras till 
strategin, t.ex: Lokalt omhändertagande av dagvatten ska i första hand ske inom fastigheten och 
i andra hand ska fördröjning av dagvatten ske inom fastigheten, innan avledning sker till den 
befintliga kombinerade ledningen. (Ur detaljplan för fastigheten Konsthallen 2 m.m. i stadsde-
len Djurgården) 
 
Miljöförvaltningens handläggare använder dagvattenstrategin då de skriver MKB-underlag inför 
planläggning samt remissvar i detaljplaneärenden. Även Stockholm Vatten lämnar remissvar 
med dagvattenstrategin som underlag.  
 
I beslut om bygglov hänvisas till dagvattenstrategin men den används inte som ett styrdoku-
ment. Man upplyser om den, begär in handlingar och diskuterar lokalt omhändertagande i bygg-
samråden. Byggherren ansvarar för att genomföra åtgärderna och redovisar lösningen på en va-
plan. Dagvattenfrågan kommer upp i alla typer av projekt. I de stora projekten med stora bygg-
herrar sköts frågan professionellt. Mindre aktörer måste oftast upplysas om dagvattenstrategin 
och lokalt omhändertagande. 
 
Då en ny fastighet skall anslutas till den allmänna va-anläggningen görs en servisanmälan till 
Stockholm Vatten. Byggherren skickar in en blankett med bifogade handlingar som visar hur 
dagvattnet ska omhändertas. I vissa fall blir de som har tänkt ansluta fastigheten till ledningsnä-
tet hänvisade till att koppla bort och fördröja dagvattnet. Vid svåra markförutsättningar, speci-
ellt i förtätningsområden, förs diskussioner om hur man ska göra. Stockholm Vatten undviker 
dock att föreskriva eller godkänna specifika tekniska lösningar, eftersom detta skulle kunna 
tolkas som att byggherren fråntas funktionsansvaret. Dagvattentaxan styr mot att koppla bort 
dagvattnet genom att både anslutnings- och brukningsavgiften blir lägre.  
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Länsstyrelsen har i tillståndsprövningar villkorat tillståndet med riktvärden för dagvatten, med 
stöd av dagvattenstrategin. Miljöförvaltningen är remissinstans i dessa ärenden, liksom vid 
prövning i Miljödomstolen och Miljööverdomstolen.  
 
Dagvattenstrategin används även i tillsynsärenden för verksamheter som hanterar avfall utom-
hus, tex skrotar och återvinningscentraler. Den har även använts i ärenden som rör släckvatten. 
Jämförelsevärden som togs fram i arbetet med dagvattenstrategin är användbara vid bedömning 
av analysresultat från provtagningar. Trots det är det svårt att i skarpt läge veta när man ska 
provta dagvatten och när åtgärder bör vidtas. Handläggarna har numera frångått provtagning 
och jämförelse med riktvärden. Istället för de en allmän diskussion med företagen där man dis-
kuterar taktäckning och nederbördsskydd. Företagen har förståelse för problematiken men 
mindre förståelse för omfattande provtagning.  
 
Dagvattenstrategin används även som ett hjälpmedel i tillsynen för att se hur känsliga olika re-
cipienter är. Recipienters känslighet utgör ett underlag när handläggarna behöver ta ställning till 
vilka utsläppskrav som är miljömässigt motiverade när dagvatten ska avledas till recipienterna 
från t.ex. vägar, energianläggningar, motorbanor o.s.v.  
 
Stadsdelsförvaltningarna berörs av dagvattenstrategin endast då det ska byggas dagvatten-
dammar. Det är oklart för dem vem som har ansvar för drift och skötsel av dagvattendammar, 
och i vissa fall anser man att Stockholm Vatten borde ta ett större ansvar för detta. Stadsdelsför-
valtningen röjer ibland diken av andra skäl än dagvattenhantering. Snöröjning görs endast på 
parkmark där snön förflyttas inom parken, ingen snö körs bort.  
 
I Trafikkontorets planering av drift och underhåll används dagvattenstrategin som ett hjälpme-
del, bl.a. genom att gatorna sopas och rännstensbrunnarna slamsugs för att minimera förore-
ningar i dagvattnet. Sopsanden deponeras av entreprenören på speciella depåer. Snön tippas i 
Riddarfjärden, Norr Mälarstrand och Värtan med dispens från Naturvårdsverket i ytterligare ett 
år. Det pågår en separat utredning, om vad man ska göra efter det.  
 
Vägverket använder dagvattenstrategin som underlag i projekterings- och byggskedet, även för 
vägprojekt i andra kommuner. Kraven är olika hårda beroende på kommun och ofta är de högre 
än vad som anges i Stockholms dagvattenstrategi. Innan kommunen återkommer med ett före-
läggande, med krav på skötsel och provtagningsprogram, får Vägverket ett förhandsbesked där 
man får veta vilka krav som kommer att ställas. En diskussion uppstår om Vägverket tycker att 
kraven är orimliga. I ett fall har Vägverket överklagat föreläggandet för att Länsstyrelsen ska 
bedöma om kraven är rimliga enligt miljöbalken. 
 
Ett av intervjusvaren beskriver en konflikt mellan Vägverket och Stockholm Vatten beträffande 
fördelningen av kostnader för trafikdagvatten sedan den nya va-taxan trädde i kraft. Stockholm 
Vatten hävdar va-taxan med stöd av vattentjänstlagen. Vägverket hävdar med stöd av väglagen 
att detta är fel. Det föregicks av en förhandling där Stockholm Vatten angav en kostnad för dag-
vattenhantering. Vägverket ansåg sig inte få besked från Stockholm Vatten om vilka ytor som 
kostnaden avsåg. Förhandlingen ledde inte till någon överenskommelse, vilket resulterade i att 
ärendet hamnade i Statens va-nämnd.  
 
Gamla avtal angående specifika anläggningar (tex Södra Länken, Gröndal, Trekanten), som 
träffades innan dagvattenstrategin antogs, gäller och tillämpas idag enligt Vägverket. Kostna-
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derna är grundade på en överenskommelse om vilka som levererar och hur mycket vatten som 
levereras till den specifika anläggningen.  
 
Vägverket framhåller i sitt remissyttrande (2009-08-11) över ”Förslag till förvaltningsplan, åt-
gärdsprogram och miljökvalitetsnormer från de fem vattenmyndigheterna”, att kommunen en-
ligt VTL är skyldig att omhänderta dagvatten från vägområde inom verksamhetsområdet och 
därför är att betrakta som verksamhetsutövare i miljöbalkens mening. 

Synpunkter från intervjuerna 
Här följer en sammanställning av synpunkter på dagvattenstrategin som framkommit i intervju-
svaren utöver de som återfinns i avsnittet ovan. 
 
Dagvattenstrategins vaga utformning gör det lätt för byggherrar att hitta skäl till att inte göra 
något åt dagvattnet. Tex att det är för mycket berg eller lera eller att det finns ett underjordiskt 
garage som gör att det inte går att infiltrera. Dessutom exploaterar man ofta så hårt att det inte 
finns utrymme att ta hand om dagvatten inom fastigheten.  
 
Dagvattenstrategin behöver vara tydligare så att byggherrar, konsulter och driftpersonal hos 
entreprenörer kan få en större förståelse för dagvattenfrågan. 
 
Ett styrdokument måste vara enkelt, tydligt och respekteras av dem som är berörda. 
 
Det bör tas fram något som kan användas som referens vid projektering av mark, bjälklag och 
tak (motsvarande ”grönytefaktor” Malmö) som gör det möjligt att räkna ut graden av fördröj-
ning/infiltration och eventuellt rening i olika fall. Strategin bör även kompletteras med principer 
för dagvattenhantering när det inte går att tillämpa LOD (så att krav kan ställas på byggherren 
att ta hand om sitt dagvatten), samt principer för hur sättningar kan undvikas när marken består 
av lera. Det skulle t.ex. kunna ställas krav på att man ska infiltrera åtminstone en procentsats av 
dagvattnet. Det bör även finnas tydligare krav för dagvatten från p-platser relaterat till berörd 
recipient, t.ex i form av en karta som visar inom vilka områden det bör vara krav på oljeavskil-
jare. 
 
Den nuvarande dagvattenstrategin innehåller inga hårda krav, inga gränser eller siffror. Det gör 
att det är svårare att föra fram dagvattenfrågorna i de förhandlingar som kännetecknar processen 
mellan SBK och exploatören i arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag. Jämför med P-
normen, tillgänglighetslagstiftning eller svängradier för lastbilar, som man inte behöver slösa 
tid, kraft, prestige på att diskutera. Det finns med som en självklarhet och när de frågorna är 
avklarade, så finns det fortfarande energi, intresse, engagemang och förhandlingsutrymme för 
att hantera exempelvis gestaltning eller någon annan "mjukare" knäckfråga. 
 
Det är viktigt att få den enskilda aktören att se sin roll i det stora sammanhanget, t.ex. beskriv-
ning av konsekvenser om alla skulle vara anslutna till kombinerat system med källaröversväm-
ningar som resultat. Det bör finnas beskrivning av t.ex. vad en stenkista är etc. Informationen 
bör även spridas till fastighetsägare som inte planerar att bygga om och som därför inte nås av 
informationen om vikten av att t.ex. koppla bort sina stuprör från det kombinerade systemet. 
Dagvattenstrategin bör även innehålla förslag på goda dagvattenlösningar som en hjälp och 
uppmuntran till byggherrarna. 
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Miljöbalken och PBL krockar ofta vilket har framkommit i Ansvarsutredningen (SOU 2007:10). 
När strategin utformades trodde man att dagvattenfrågan kunde styras via planprocessen. I ef-
terhand har konstaterats att PBL inte är någon lag för detta ändamål. Den nya va-taxan har ska-
pat problem vilket har lett till en tvist mellan Vägverket och Stockholm Vatten som ska avgöras 
i va-nämnden. Domen kommer att bli prejudicerande för hur lagstiftningen ska tolkas och detta 
kan påverka revideringen av dagvattenstrategin.  
 
Det råder brist på helhetssyn och stuprörstänkandet dominerar inom samhällsplaneringen. Sta-
den bör samarbeta och se helheten redan från början då man utformar en ny fastighet, tex att 
använda sig av små åtgärder såsom att låta vattnet rinna över en plattsatt yta eller en gräsyta. De 
flesta regn är mindre än 5 mm och kan lätt omhändertas av dessa åtgärder. Man skulle även 
kunna utnyttja parkområden för infiltration av dagvatten vilket staden motsätter sig. Även i de 
fall där det inte går att ta hand om dagvatten på kvartersmark skulle det kunna finnas lösningar 
för att ta hand om det på grönytor på allmänplatsmark men där säger berörda parter nej. Bygg-
herrarna får ofta motstridiga budskap från olika delar av staden eftersom Stockholm Vatten och 
Exploateringskontoret / Trafikkontoret har olika syn på tex utkastare på trottoar. 
 
Ett exempel på hur dagvattenstrategin använts är att Miljöförvaltningen har ställt krav på Väg-
verket och Trafikkontoret, som är de stora påverkarna på föroreningsinnehållet i dagvatten, om 
hur deras anläggningar sköts. Trafikkontoret har hänvisat till dagvattenstrategin och hävdat att 
kraven bör riktas mot Stockholm Vatten som har ansvaret gent emot tillsynsmyndigheten. 
 
Vattenhanteringen håller på att förändras och dagvattenstrategin måste ligga i linje med detta. 
Det behövs en stor portion nytänkande. För vattenskyddsområdet i östra Mälaren kommer prax-
is att visa vilka krav som måste ställas. Dagvattenstrategin behöver anpassas till de skärpta kra-
ven för Mälaren. Det allmänna ledningsnätet behöver anpassas till kommande klimatförändring-
ar. En effektstudie som har gjorts för befintliga och nya områden visar att problem kommer att 
uppstå, bl.a. där vatten blir stående i förorenade områden.  

4.3 Konsultens kommentarer till enkät- och intervjusvar 
Intervjusvaren visar på olika syn på dagvattenhanteringen utifrån förvaltningarnas och tjänste-
männens olika roller. Man uttrycker vitt skilda uppfattningar i de tre frågeställningar som fram-
står som grundläggande i utvärderingen av dagvattenstrategin: 
 
1. Hur ska det operativa ansvaret för dagvattenhanteringen fördelas inom staden? 
2. Hur ska kostnaderna för åtgärder och löpande drift av anläggningarna fördelas? 
3. Vem bär ansvaret gent emot tillsynsmyndigheten för dagvattnets miljöpåverkan? 
 
Dessa skilda ståndpunkter visar att dagvattenstrategin inte medfört ett gemensamt synsätt på 
dagvattenhanteringen inom staden. Lagar och styrdokument tolkas fortfarande olika beroende 
på skilda sektorsintressen. En reviderad dagvattenstrategi behöver ge ett tydligt svar på dessa 
frågor så att den kan leda till en samsyn som genomsyrar stadens förvaltningar och bolag. Den 
bör även ha en tydligare koppling till vattenprogrammet.  
 
Utöver detta framkommer synpunkter på dagvattenstrategins utformning. Det handlar till stor 
del om att den inte ger tillräckligt detaljerad vägledning för den aktuella tjänstemannens hand-
läggning. Hos vissa tjänstemän kan önskemålen om detaljerad vägledning sträcka sig längre än 
vad som är möjligt att ge i ett styrdokument. 
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En reviderad dagvattenstrategi kan inte i sig innehålla all den detaljerade vägledning som efter-
frågas. Det är mer rimligt att själva strategin utformas som ett kortfattat styrdokument där de 
grundläggande principerna läggs fast. Det behöver sedan kompletteras med mer detaljerad väg-
ledning som utformas för de olika förvaltningarnas behov. Eventuellt kan de utformas av för-
valtningarna i samråd med styrgruppen för Stockholms Vattenprogram så att de bidrar till att 
stärka den gemensamma grunden. 
 
Det behöver också finnas lättläst information med konkret stöd till byggherrar, konsulter och 
driftpersonal hos entreprenörer i det arbete de gör handgripligen. Det kan t.ex. vara praktisk 
vägledning med avseende på provtagning (om/när man ska provta och i så fall hur) och praktis-
ka exempel på åtgärder för att rena dagvattnet och för att förhindra att det förorenas. Det skulle 
bidra till att dagvattenstrategin blir mer känd hos alla som berörs av den.   

5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Effekter av den nuvarande dagvattenstrategin 
Dagvattenstrategin kännetecknas av en helhetssyn och en vilja till samarbete för att staden ska 
kunna ta ett samlat grepp om dagvattenhanteringen och kunna nå de nationella och lokala mil-
jömålen.  
 
Enkätsvar och intervjuer visar att strategin tillämpats i ett stort antal ärenden och påverkat dag-
vattenhanteringen i en lång rad byggprojekt.  
 
Under de år som gått sedan strategin antogs, har en rad åtgärder genomförts som kommer att 
leda till minskade utsläpp av föroreningar via dagvattensystemet. Inte minst tillämpningen av 
LOD-policyn, som ingår i strategin, har medfört ökat lokalt omhändertagande av dagvatten vil-
ket på lång sikt leder till minskad föroreningsbelastning på sjöar och vattendrag. Arbetet med 
strategin har tillsammans med möjligheten att söka finansiering ur Stockholm Stads Miljömil-
jard bidragit till att många reningsanläggningar för dagvatten kunnat byggas under senare år. 
Denna finansiering finns dock inte längre kvar. 
 
Det är dock inte möjligt att bedöma i vilken utsträckning dessa åtgärder är ett resultat av dagvat-
tenstrategin. Många av åtgärderna skulle med stor sannolikhet ha utförts även utan strategin.  
 
Intervjusvaren visar att många handläggare saknar tydlig vägledning om hur dagvattenstrategin 
ska tillämpas. De ger också uttryck för att strategin inte medfört en samsyn som genomsyrar 
stadens förvaltningar och bolag. 
 
En rimlig slutsats är att strategin sammantaget haft en viss positiv effekt, som troligen är större 
än vad som kunnat uppfattas ur den enskilde tjänstemannens perspektiv. Men det är likväl inte 
möjligt att mäta denna effekt.  

5.2 Förändrade förutsättningar 
Vid en genomgång av lagstiftning och styrdokument framkommer ingenting som står i strid 
med de grundläggande principerna i dagvattenstrategin. Tvärtom är det mycket som ger stöd åt 
dessa. 
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Vattentjänstlagen tydliggör va-huvudmannens ansvar och rätt att ta betalt för vattentjänsterna. 
Stockholms nya va-taxa är en logisk anpassning till VTL. Den är utformad utifrån att huvud-
mannen tar fullt ansvar för dagvattensystemets funktion och tar betalt för detta. Den ger samti-
digt möjlighet för brukaren (fastighetsägaren eller väghållaren) att genomföra egna åtgärder för 
fördröjning eller behandling av dagvatten där detta är kostnadseffektivt. Det är dock viktigt att 
följa upp nivåerna i taxan, så att de blir rätt i förhållande till kostnader i verksamheten och sam-
tidigt ger tillräckligt incitament för åtgärder som leder till miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
dagvattenhantering. 
 
Ramdirektivet för vatten och dess tillämpning i Svensk Vattenförvaltning sätter fokus på ekolo-
gisk och kemisk status i vattenförekomsterna oberoende av varifrån föroreningarna kommer. 
Det ger möjlighet till ett samlat grepp där en och samma aktör har ansvar för dagvattnets miljö-
påverkan och resurser att genomdriva nödvändiga åtgärder. 
 
Dagvattenstrategins syfte att minska föroreningsbelastningen bidrar till de nationella, regionala 
och lokala miljömålen. Det bidrar också till planeringsmål i förslaget till RUFS 2010 och i för-
slaget till Översiktsplan för Stockholm. Strategin kan också bidra till att skyddsföreskrifterna för 
Östra Mälarens vattenskyddsområde följs. Den behöver dock revideras och anpassas till dessa 
nya förutsättningar. 
 
De förändringar som inträffat sedan strategin antogs har inte på något sett medfört att dess 
grundläggande principer behöver överges. Däremot har de bidragit till att det blivit svårare att 
tillämpa dagvattenstrategin. De tydligaste effekterna av detta är: 
 
− Den nya va-taxan, som är en logisk följd av VTL, har lett till oenighet mellan Stockholm 

Vatten och Trafikkontoret respektive Vägverket om hur kostnaderna ska fördelas 
− Förändringar i stadens organisation har lett till oklarheter i hur dagvattenstrategins ansvars-

fördelning ska tillämpas 
− Tillsynen av reningsanläggningar för dagvatten har utlöst en diskussion om ansvaret för dag-

vattenhanteringens miljöpåverkan 
− Flera av stadens förvaltningar och bolag har återgått till att tänka och agera mer sektoriellt på 

bekostnad av den helhetssyn som präglar dagvattenstrategin 

5.3 Dagvattenstrategin – styrkor och svagheter 
De främsta identifierade styrkorna med den nuvarande dagvattenstrategin: 
 
− Ett förvaltningsövergripande arbetssätt med beslut i berörda nämnder 
− En uttalad avsikt att skapa en ansvarsfördelning mellan dåvarande förvaltningar och bolag 

inom staden 
− Strategin knyter an till avtal om finansiering av åtgärder 
− Stadens LOD-policy, som formulerats redan före strategin, ingår som en del i denna 
− Recipientklassificeringen ger ett underlag för prioritering mellan åtgärder 
 
Svagheter i strategin som identifierats: 
 
− Vägledning för handläggare i olika roller har inte utformats i anslutning till strategin 
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− Strategin har inte genomsyrat stadens organisation eller medfört en tydlig samsyn kring dag-
vattenfrågorna 

− Strategin har inte klargjort hur tillsyn av dagvattenhanteringen enligt Miljöbalken ska tilläm-
pas för att bidra till att syftet nås 

− Strategin saknar en inbyggd rutin för uppdatering och har därför satts ur spel när förutsätt-
ningarna förändrats 

5.4 En ny dagvattenstrategi 
Stockholms stad behöver även i fortsättningen en dagvattenstrategi. Den behöver dock revideras 
och anpassas till de nya förutsättningarna. 
 
− Hänsyn ska tas till miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram som kommer 

att fastställas under 2009. Både stadens, Vägverkets och Banverkets ansvar behöver belysas. 
− Det behöver klargöras hur ansvaret att uppfylla skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vat-

tenskyddsområde ska fördelas. 
− En reviderad dagvattenstrategi behöver komplettera översiktsplanen med tydlig vägledning 

som klargör ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder. 
− Hänsyn ska tas till vattenprogrammets mål, åtgärdsförslag och ansvarsfördelning, och det 

behöver beskrivas hur dessa samverkar med de övriga miljömålen. 
− Klimatförändringar och översvämningsrisker behöver belysas tydligare. 
− Inom staden behöver det finnas en planeringsberedskap för att kostnaderna för en långsiktigt 

hållbar dagvattenhantering kommer att öka. 
− En ny dagvattenstrategi behöver kompletteras med nya avtal mellan Stockholm Vatten och 

väghållarna som reglerar fördelning av kostnader och ansvar. 
− Det behövs ett gemensamt synsätt inom staden på hur miljötillsynen ska tillämpas med ökat 

fokus på utsläpp till recipienten istället för reningsanläggningarna. 
 
En ny dagvattenstrategi skulle med fördel kunna bestå av tre dokument med olika målgrupper: 
 
1. Det egentliga strategidokumentet, som innehåller de grundläggande principerna 
2. En ”populärversion” som vänder sig till alla berörda – allmänheten, fastighetsägare och 

byggherrar 
3. Vägledningar och konkreta exempel, som tillgodoser behovet av stöd för tjänstemän i olika 

roller 
 
Strategidokumentet bör fastställas i kommunfullmäktige och omprövas inom ramen för den 
rullande översiktsplaneringen. De övriga dokumenten kan behöva revideras med jämna mellan-
rum beroende på ändrade förutsättningar utan beslut i fullmäktige. 
 
Populärversionen ska underlätta för lekmän att förstå innebörden i dagvattenstrategin. Det är 
viktigt att få den enskilda aktören att se sin roll i det stora sammanhanget. Vägledningarna riktar 
sig till människor som ska hantera dagvattenfrågorna professionellt. De kan med fördel utfor-
mas av de förvaltningar som ska tillämpa dem men på ett sådant sätt att de bidrar till att stärka 
den gemensamma grunden. 
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Bilaga 1: Tillfrågade personer 
Exploateringskontoret: Margareta Catasus, Ulf Lindahl 
 
Miljöförvaltningen: Johan Rosén, Nanna Spett, Per Enarsson 
 
Stadsbyggnadskontoret: Peter Jacobsson, Lars Nygård, Daniel Andersson, Niklas Svensson, 

Virginia Kustvall Larsson, Katarina Johansson Torbjörn Johansson, 
Anna Åsell, Linda Scherdin, Helena Ackelman, Max Goldstein,  
Niklas Zetterberg, Nina Åhman, Karl Gylje 

 
Stadsdelsförvaltningar: Jan Ekman, Liselotte van den Tempel, Leif Fransson, Rolf Söder, 

Anna Ambjörn, Sven-Göran Södergren, Åsa Karlsson,  
Mats Christenson, Mats Berglund, Maggan Cervinger 

 
Stockholm Vatten AB: Nils-Erik Andersson, Gunnar Possebo, Tomas Månson,  

Jens Fagerberg, Bo Westergren, Lennart Berglund 
 
Trafikkontoret: Jan-Olof Gonelius, Hans Söderström, Håkan Söderlund 
 
Vägverket: Henrik Asp, Martin Larsson 
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Bilaga 2: Sammanställning av enkätsvar 
 

 
Enkätfrågor 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

 
Summa 

svar 

Kännedom om dagvattenstrategin 
1. Har du tillgång till Stockholms dagvattenstrategi? 
2. Uppfattar du dagvattenstrategin som ett styrdokument i din 

handläggning?  
 

 
37 
22 
 

 
1 
10 
 

 
1 
7 
 

 
39 
39 
 

Tillämpning av dagvattenstrategin 

3. Ger dagvattenstrategin tydlig vägledning som rör hantering av 
dagvattenfrågor i ditt arbete?  

4. Påverkas beslut och ställningstaganden i ditt arbete av dagvat-
tenstrategin?  

5. Medför dagvattenstrategin ett stöd för hantering av dagvatten-
frågor i ditt arbete?  

6. Skapar dagvattenstrategin hinder i ditt arbete?  
 

 
20 
 

23 
 

24 
 
6 

 
12 
 
7 
 
8 
 

27 

 
7 
 

10 
 
7 
 
6 

 
39 
 

40 
 

39 
 

39 

Effekt av dagvattenstrategin 

7. Bedömer du att dagvattenstrategin bidrar till: 
a. Ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)?  
b. Minskat föroreningsinnehåll i utsläpp till sjöar och vatten-

drag?  
c. Att dagvattnet blir en resurs i tätorten?  
d. Att prioriterade miljöproblem kan lösas?  
e. Minskade kostnader i byggprojekt?  
f. Ökade kostnader i byggprojekt? 

 

 
 

23 
17 
 

15 
8 
1 
12 

 
 
4 
3 
 

10 
7 
16 
6 

 
 

13 
19 
 

16 
24 
22 
21 

 
 

40 
39 
 

41 
39 
39 
39 

Slutsatser 
8. Anser du att Stockholm behöver en dagvattenstrategi?  
9. Anser du att Stockholms dagvattenstrategi behöver förändras?  
 

 
36 
27 
 

 
1 
0 
 

 
2 
11 
 

 
39 
38 
 

Not: I frågor där summa svar är större än 39, har dubbla svar lämnats i något formulär.
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Bilaga 3a: Utdrag ur Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsan-
läggningar 
1 § Den som driver allmän va-anläggning är anläggningens huvudman. 
 
2 § Behöver med hänsyn till hälsoskyddet vattenförsörjning och avlopp för viss befintlig eller 
blivande bebyggelse ordnas i ett större sammanhang, skall kommunen sörja för eller tillse, att 
allmän va-anläggning kommer till stånd, så snart det kan ske. 
   Länsstyrelsen kan vid vite ålägga kommunen att fullgöra skyldighet enligt första stycket. 
 
9 § Avgiftsskyldighet inträder, när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt som anges i 13 § 
och underrättat fastighetsägaren därom 
 
10 § Utöver vad som följer av 9 § har huvudmannen för en allmän va-anläggning rätt att av 
ägare till sådan fastighet inom en detaljplan som är avsedd för bebyggande ta ut avgift för att 
vatten från allmänna platser inom planområdet avleds genom anläggningen. 
   Avgift får inte tas ut innan åtgärder för avledandet blivit utförda. 
 
14 § I allmän va-anläggning ingår sådana ledningar och andra anordningar fram till förbindelse-
punkterna som tillhör huvudmannen. 
   Rännsten, rännstensbrunn och ledning som förbinder sådan brunn med allmän avloppsledning 
samt vägdike ingår ej i allmän va-anläggning. 
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Bilaga 3b: Utdrag ur Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
2 § I denna lag avses med … huvudman: den som äger en allmän va-anläggning, 
 
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenför-
sörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, 
skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va-anläggning. 
 
13 § Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna 
1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelse-
punkt, 
2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt, och 
3. de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och 
tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. 
   Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken, rännstenar, rännstens-
brunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar med den allmänna va-anläggningen. 
 
25 § En avgift enligt 24 § skall avse 
1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det att huvud-
mannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren enligt 12 §, och 
2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbindelsepunkt, från det att 
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighets-
ägaren om detta. 
 
26 § Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en fastighetsägare betala en avgift för en all-
män va-anläggning, om fastigheten 
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, 
2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, och 
3. behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från allmän platsmark. 
   Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän platsmark inom va-anläggningens verk-
samhetsområde, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledan-
det och informerat fastighetsägaren om detta. 
 
27 § Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en 
avgift för en allmän va-anläggning, om 
1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön. 
   Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvud-
mannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är av-
giftsskyldig om detta. 
 
28 § Avgifter enligt 24-27 §§ som avser bortledande av vatten skall även täcka kostnaderna för 
den rening av vattnet som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 


