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BILAGA ENKÄTSVAR 
 
Fråga 1.  
Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna 
dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? 
 
KOMMUN/AVDELN/TITEL 
 

SVAR 

PLAN  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Detaljplanering 

Inget svar 

Malmö 
Stadsbyggnadsnämnden/Planavdeln. 
 

 

Växjö  
Byggnadsnämden/ 
Stadsbyggnadskontoret/ 
Planavdelningen/planarkitekt 

Fördelarna är i första hand att vi kan synliggöra vattnet 
som kan bli en del av utemiljön, i de flesta fall blir de 
också estetiskt tilltalande.Vi får en större kapacitet vid 
stora vattenflöden, långsammare avrinning,  fördröjning 
och rening innan det ev. släpps ner i ledningsnätet. Det är 
dessutom mer pedagogiskt om man ser vattnet. Dock kan 
det vara svårare att transportera vattnet längre sträckor 
inom staden med öppna lösningar. De öppna lösningarna 
även vara en viss säkerhetsrisk för barn och äldre.  

STRATEGISK MILJÖ  
Helsingborg 
Miljönämnden/Miljöstrategisk 
avdelning 

Inget svar 

Malmö 
Miljönämnden/ Avdelningen för 
stadsutveckling och 
klimat/projektledare 

Fördelarna är många. Förutom de självklara i form av en 
ökad kapacitet och fördröjningseffekt vid hög nederbörd 
kan de medföra ökade rekreativa värden samt ökade 
förutsättningar för biologisk mångfald. 
Nackdelar kan vara ett ökat skötselbehov och ibland 
även en säkerhetsrisk. Dock beror dessa ofta på 
feldesignade lösningar eller en otillräcklig skötselplan.   

Växjö 
Kommunledningsförvaltningen/ 
Planeringskontoret/ 
miljösamordnare 

I huvudsak förlitar vi oss på att berörda avdelningar på 
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret kan den 
tekniska utformningen. Fördelar med öppet är att det 
bidrar till estetiska värden och i viss mån biologisk 
mångfald, samt potentiellt studieobjekt. Ett öppet 
dagvattensystem bidrar också med ett pedagogiskt 
perspektiv på så sätt att vattnet blir närvarande i 
stadsmiljön och något man kan förstå behovet av istället 
för att det bara göms under mark. 

GATA/STADSMILJÖ  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltn./Stadsmiljö/ 

Fördelar: fördröjning, ekologiska kvalitéer, upplevelser och 
rekreation 
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Gestaltning och 
projektering/Stadsträdgårdsmästare 

 
Nackdelar: ytkrävande, kräver skötsel 

Malmö  
Gatukontoret/ Stadsmiljöavdeln./ 
Exploateringsenheten 

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ 
Planeringsavdelningen/ 
planeringschef 

Fördelar: långsammare förlopp, synligt ( pedagogiskt), mer 
koll på hur de fungerar gällande dämningar och nivåer. 
Viktigt att skilja på de som har vattenspegel och de torra 
lösningarna. 
Nackdelar: tar plats, säkerhetsfrågor , de med vattenspegel 
kan vara dyra att sköta och kräver ofta viss tillförsel av 
vatten för att inte bli sunkiga 

VA-HUVUDMAN  
Helsingborg 
Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp AB/ Maria Karlsson Green, 
VA-ingenjör 

En öppen dagvattenlösning innebär en större flexibilitet i 
systemet eftersom anläggningarna inte är lika statiska som 
de underjordiska lösningarna. Man kan också jobba med 
multifunktionella ytor för att mer effektivt utnyttja de ytor 
som finn, exempelvis genom att låta en nedsänkt 
fotbollsplan agera som översvämningsyta vid kraftigare 
regn. Öppna lösningar ger också ett område ett trevligt 
grön-blått tillskott och kan fungera som 
rekreationsområde om det gestaltas väl. Vid 
driftstörningar syns det också snabbare var problemet har 
uppstått än vad det gör i rören. Med rätt utformning och 
rätt växtval kan det också bidra till en rening av 
dagvattnet. Det är helt klart ett måste med dessa öppna 
lösningar och kontrollerade översvämningsytor för att 
hantera kommande klimatförändringar.  
 
Nackdelar är att systemen bara fungerar om de sköts rätt 
och kontinuerligt. Öppna lösningar tar också större ytor i 
anspråk, vilket kan vara ett problem i befintliga tätorter 
där tillgängliga ytor är en bristvara. Därför är det bra att 
kunna skapa de multifunktionella ytorna; torg, parker, 
idrottsplaner med mera, som vid extrem nederbörd kan 
användas som magasin.  

Malmö 
VA-Syd / Nybyggnad & 
Exploatering  

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ VA-
avdelningen/VA-chef 

Man kan åstadkomma utjämning/strypning av flödet och 
därmed begränsa dimensionen på huvudledningarna 
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SVENSKT VATTEN  
Rörnät & Klimat 
 

Fördelar: minskade dagvattenföroreningar till recipient samt 
möjlighet att hantera stora extremregn, dvs långt över var ett 
rörsystem kan hantera (ofta pratar vi då om regn större är 10-
20 års återkomsttid) 
Dessa tar plats och kan ge en förbättrad grön kvalitet för de 
boende – i framtiden behövs också mer skugga. Gynnar en 
bibehållen vattenbalans i marken och motverkar sjunkande 
grundvattenytor - - risk i sättningskänsliga områden.   
 
Nackdelar: Beroende på synsätt – de som vill exploatera 
maximalt kan ha svårt med att dessa tar plats. Egentligen inga 
nackdelar ur miljö och översvämningssynpukt 
 

BOVERKET  
planarkitekt Detta är en fråga som jag låter bli att svara på. Inte för att jag 

är ointresserad eller för att jag inte har något svar utan därför 
att det tar för lång tid. Gissar att det är lättare för de som är 
praktiskt inriktade att svara koncist på frågan. 

 
 
Fråga 2.  
Vilka utmaningar ser ni för att nå en hållbar dagvattenhantering och vad 
är viktigast att tänka på för att lyckas? 
 
 
KOMMUN/AVDELN/TITEL 
 

SVAR 

PLAN  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Detaljplanering 

Inget svar 

Malmö 
Stadsbyggnadsnämnden/ 
Planavdelningen/ 

Inget svar 

Växjö 
Byggnadsnämden/Stadsbyggnadsko
ntoret/ 
Planavdelningen/planarkitekt 

Som planerare är det viktigt att se till att det finns 
tillräckligt stora ytor inom allmänplats mark för att 
rymma dammar, stråk etc. Att det genom nivån 
dagvattentaxan lönar sig att ”frivilligt” göra bra lösningar 
inom kvartersmark. Genom att se möjligheter istället för 
problem. 

STRATEGISK MILJÖ  
Helsingborg 
Miljönämnden/Miljöstrategisk 
avdelning 

Inget svar 

Malmö 
Miljönämnden/ Avdelningen för 

Den största utmaningen är att få med alla relevanta 
aktörer på banan. Fastighetsägare, kommun, VA-
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stadsutveckling och 
klimat/projektledare 

huvudman… 

Växjö 
Kommunledningsförvaltningen/ 
Planeringskontoret/ 
miljösamordnare 

Alldeles för stor andel av marken som exploateras får 
hårdgjord beläggning, vilket vi som kommun har för få 
möjligheter att styra över. Exploatörerna anlägger, ur 
dagvattensynpunkt, för mycket parkeringsyta, 
uppställningsytor och byggnader i förhållande till möjlig 
infiltrationsyta. I planläggningen råder visst osäkert 
juridiskt läge, men vi tolkar bestämmelserna som att vi 
inte kan styra dagvattenhanteringen tillräckligt mycket i 
bestämmelserna i detaljplanerna. Det är en viktig 
utmaning att få in dagvattenfrågan tidigt i planeringen så 
att man t.ex. i grönstrukturprogram, översiktsplan eller 
landskapsanalyser pekar ut områden som är värdefulla för 
dagvattenhantering och sen ser till att skydda och utveckla 
dem igenom hela plan- och exploateringsprocessen. En 
utmaning är också att samordna dagvattnet med andra 
perspektiv t.ex. rekreation eller biologisk mångfald. I 
många fall kan de samverka. 
 
 

GATA/STADSMILJÖ  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltning/Stadsmilj
ö/ 
Gestaltning och projektering/ 
Stadsträdgårdsmästare 

Tydligt ansvar för vem som sköter de olika delarna i 
dagvattenanläggningen och vem som bär kostnaderna. 
Hitta tillräckligt stora ytor i den befintliga staden. Oftast 
kolliderar intressena. 

Malmö  
Gatukontoret/ 
Stadsmiljöavdelningen/ 
Exploateringsenheten 

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ 
Planeringsavdelningen 
/planeringschef 

Kompetens i alla led är viktig så att det byggs rätt. 
Kompetens hela vägen från planering 
utförandeprojektledning, besiktningsman drift etc. 

VA-HUVUDMAN  
Helsingborg 
Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp AB/ VA-ingenjör 

Utmaningarna vi står inför är att få in dagvattenplanering 
i tidigare skeden av en kommunal planering. Det måste 
reserveras ytor för utjämning tidigt, och man måste vara 
medveten om dagvattenfrågan vid all bebyggelse så att man 
inte bygger för naturliga avrinningsvägar. Det är väldigt 
viktigt att man har en bra dialog och samarbete mellan 
olika kommunala förvaltningar och bolag för att detta ska 
uppnås. Ansvarsfördelningen måste också tydliggöras. Det 
krävs också ett stort informationsarbete utåt för att sprida 
kunskap om vikten av dagvattenhanterare så att privata 
aktörer och fastighetsägare blir mer medvetna om riskerna. 
Exempelvis behövs information om varför det inte är 
lämpligt att stenlägga hela grönytor i en trädgård, eller 
tvätta bilen på gatan. Små insatser blir mycket 
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betyudelsefulla. 

Malmö 
VA-Syd / Nybyggnad & 
Exploatering  

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ VA-
avdelningen/VA-chef 

Klimatpåverkan ger mer svårhanterliga regn med lång 
varaktighet. När dessa belastar ett underdimensionerat 
dagvattensystem, leder det till överläckage till otäta 
spillvattenledningar och det är inte självklart hur man 
åtgärdar detta problem till rimlig kostnad. 
 

 
 
 
SVENSKT VATTEN  
Rörnät & Klimat/  
 

Nya drift och kontrollsystem behövs tas fram så att inte 
diken fylls igen eller växer igen – gäller de som inte jobba 
så innan. 
Utmaning att få till en samverkan inom kommunala 
avdelningar och att ingen missar att tänka vatten vid 
planering av nya områden 
Tydligt klara ut vem som sköter vilka anläggningar och 
kvalitets gradera en lägsta kval nivå 
 

BOVERKET  
planarkitekt Jag är helt övertygad om att utmaningen ligger i att ändra 

vårt synsätt och vår hantering av den så kallade 
översiktliga planeringen. Den måste bli mer 
genomförandeinriktad om vi ska kunna hantera frågor 
som är klimatrelaterade. 

 
 
Fråga 3.  
Hur ser ni på tillgången till nationella och regionala mål och riktlinjer 
samt planeringsunderlag inom dagvattenområdet från myndigheterna? 
Vad saknas? 
 
 
KOMMUN/AVDELN/TITEL 
 

SVAR 

PLAN  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Detaljplanering/ 

Inget svar 

Malmö 
Stadsbyggnadsnämnden/Planavdeln. 
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Växjö  
Byggnadsnämden/ 
Stadsbyggnadskontoret/Planavdeln. 
Patrik Karlsson, planarkitekt 

I mina ögon saknas detta i stort sett helt. Finns egentligen 
bara miljökvalitetsnormerna och miljömålen att förhålla 
sig till. Planeringsunderlag är det väldigt tunt med. 

STRATEGISK MILJÖ  
Helsingborg 
Miljönämnden/Miljöstrategisk 
avdelning 

Inget svar 

Malmö 
Miljönämnden/ Avdelningen för 
stadsutveckling och 
klimat/projektledare 

Är ej insatt i frågan. 

Växjö 
Kommunledningsförvaltningen/ 
Planeringskontoret/ 
miljösamordnare 

Se svar fråga 2. 

GATA/STADSMILJÖ  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltn./Stadsmiljö/
Gestaltning och 
projektering/Stadsträdgårdsmästare 

Vet ej 

Malmö  
Gatukontoret/ Stadsmiljöavdeln./ 
Exploateringsenheten 

 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ 
Planeringsavdelningen/ 
planeringschef 

Kunde vara tydligare. 
 
 
 
 
 

VA-HUVUDMAN  
Helsingborg 
Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp AB/VA-ingenjör 

Det är mycket bristfälligt med riktlinjer. Det är otydligt 
vem som ansvarar för vad och vilka krav som går att 
ställa från kommunerna. Det saknas riktlinjer för hur 
man ska arbeta med Eus vattendirektiv på 
dagvattensidan bland annat, och hur klimatanpassning 
ska finansieras. Det är en hög belastning som läggs på 
enskilda kommuner. 
 

Malmö 
VA-Syd / Nybyggnad & 
Exploatering  

 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ VA-
avdelningen/VA-chef 

Det finns nog en hel del, men vi saknar personalresurser 
för att fullt ut kunna tillämpa allt. Det man möjligen 
saknar är just riktlinjer för hur man kommer tillrätta 
med överläckaget till spillvattennätet. 
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SVENSKT VATTEN  
Rörnät & Klimat Detta är en enda stor röra brist på koordinering och att 

alla länsstyrelser och berörda myndigheter sitter på 
“samma nivå”. Många parallella initiativ tas 
okoordinerat och olika rapporter om goda exempel 
publiceras här och där – men ofta är de väldigt lite 
konkreta, dvs ingen vågar sätta ned foten. 
Det saknas vägledning för länsstyrelserna att bedöma ex 
miljökrav och detaljplaner – Det finns ingen myndighet 
som äger klimat Dagvattenfrågan och när det blir problem 
så är det svårt att lösa detta, ex krock miljöbalk – PBL. 
 

BOVERKET  
planarkitekt Denna fråga kan jag inte svara på eftersom jag inte sitter 

och jobbar med den här typen av frågor eller underlag. 
 
 
Fråga 4.  
Hur fungerar samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar samt VA-
huvudmannen i dagvattenfrågan? Är det något i organisationens 
uppbyggnad som underlättar eller försvårar ett bra samarbete? 
 
 
KOMMUN/AVDELN/TITEL 
 

SVAR 

PLAN  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Detaljplanering/ 

Inget svar 

Malmö 
Stadsbyggnadsnämnden/ 
Planavdelningen 

 

Växjö Byggnadsnämden/ 
Stadsbyggnadskontoret/ 
Planavdelningen/planarkitekt 

I Växjö fungerar det bra. Givetvis är vi inte överens om 
allt men eftersom kommunen själv är VA-huvudman, 
genom tekniska förvaltningen, så sitter vi väldigt ”nära” 
varandra. Ibland finns det en övertro bland andra 
förvaltningar och nämnder på att detaljplanen är ett 
universalinstrument som skall lösa allahanda frågor som 
oftast inte hör hemma där. 

STRATEGISK MILJÖ  
Helsingborg 
Miljönämnden/Miljöstrategisk 
avdelning 

Inget svar 

Malmö 
Miljönämnden/ Avdelningen för 
stadsutveckling och klimat  
/projektledare 

Samarbetet fungerar bra. 
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Växjö 
Kommunledningsförvaltningen/ 
Planeringskontoret/ 
miljösamordnare 

Det råder relativt stor samsyn inom kommunen mellan 
miljökontor, strategisk planeringsenhet, stadsbyggnad och 
VA. Däremot kan samverkan utvecklas ytterligare 
mellan nämnda avdelningar men också mellan nämnda 
avdelningar och   näringslivskontoret som säljer 
kommunal mark. Likaså finns ibland bristande förståelse 
i dagvattensammanhang på politisk nivå. 

GATA/STADSMILJÖ  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltning/ 
Stadsmiljö/ 
Gestaltning och projektering/ 
Stadsträdgårdsmästare 

Vi samordnar investeringar och har en kontinuerlig 
dialog. Det gäller att skapa en kultur med förståelse och 
respekt för varandras roller. Det försvårar om de som är 
ansvariga sitter fysiskt och organisatoriskt ifrån varandra. 

Malmö  
Gatukontoret/ 
Stadsmiljöavdelningen/ 
Exploateringsenheten 

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ 
Planeringsavdelningen  
/planeringschef 

Vi har ett bra samarbete. Kan bero på storkleken på 
kommun som är lagom. Kompetens finns och vi har koll 
på varandra. 

VA-HUVUDMAN  
Helsingborg 
Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp AB/VA-ingenjör 

Samarbetet kan alltid bli bättre. Framförallt saknas ofta 
dokumentation och rutiner som är lättillgänglig när det 
anställs nya medarbetare. För detta krävs också att 
förbättra befintliga rutiner för samarbete, eller upprätta 
nya rutiner. En särskild förvaltningsöverskridande grupp 
borde finnas som sysslar med dessa frågor. Eftersom det 
kan vara snårigt att reda ut ansvarsfördelningen är det 
också viktigt att det kommer tydligare riktlinjer från ett 
nationellt håll. 

Malmö 
VA-Syd/Nybyggnad & Exploatering 

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ VA-
avdelningen /VA-chef 

Intresset för dagvatten har på senare år ökat från andra 
förvaltningar, vilket är en fördel. Nackdelen kan vara att 
alla har olika mål för vad man vill åstadkomma och 
dessa går inte alltid i samma riktning som huvudmannen 
vill 

 
 
 
SVENSKT VATTEN  
Rörnät & Klimat Det måste finnas en tydlighet från politiskt ansvariga KS 

/ KF så sätter tydligt krav på att vatten skall beaktas 
… 

BOVERKET  
planarkitekt Här finns sannolikt mycket att hämta. Min erfarenhet är 

att just organisation och formerna för samarbete är 
nyckeln till ett fungerande arbete och samtidigt nyckeln till 
effektiv hantering. 
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Fråga 5.  
Vilken inställning upplever ni att fastighetsägare och exploatörer har till 
öppna dagvattenlösningar? Hur arbetar ni utåt mot fastighetsägare och 
näringsliv för att öka förståelse och kunskap kring dagvattenhantering, 
dränering och föroreningar m.m.? 
 
 
KOMMUN/AVDELN/TITEL 
 

SVAR 

PLAN  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Detaljplanering 

Inget svar 

Malmö 
Stadsbyggnadsnämnden/ 
Planavdelningen  

 

Växjö 
Byggnadsnämden/Stadsbyggnadsko
ntoret/ 
Planavdelningen/planarkitekt 

Detta är främst ett arbete som görs av tekniska 
förvaltningen som bland annat tillämpar dagvattentaxa 
där man betalar för sitt utsläpp av dagvatten till det 
kommunala systemet. I samband med detta har tekniska 
förvaltningar tagit fram informationsmaterial som visar på 
vad man kan göra själv som fastighetsägare. 

STRATEGISK MILJÖ  
Helsingborg 
Miljönämnden/Miljöstrategisk 
avdelning 

Inget svar 

Malmö 
Miljönämnden/ Avdelningen för 
stadsutveckling och klimat 
/projektledare 

Vi har flera goda exempel i Malmö såsom Augustenborg 
och Västra Hamnen där öppna dagvattenlösningar har 
testats i full skala. Genom att demonstrera att 
lösningarna fungerar i verkligheten är det lättare att få 
med sig fastighetsägare. 

Växjö 
Kommunledningsförvaltningen/ 
Planeringskontoret 
/miljösamordnare 

Se svar fråga 2. På var avdelning arbetar vi inte utåt i 
denna aspekt. 

GATA/STADSMILJÖ  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltning/Stadsmilj
ö/ 
Gestaltning och projektering 
/Stadsträdgårdsmästare 

Det finns en bra förståelse för frågorna. Vi ställer krav i 
avtal och planer och VA arbetar aktivt med information. 
  
 

Malmö  
Gatukontoret/ 
Stadsmiljöavdelningen/ 
Exploateringsenheten 

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ 
Planeringsavdelningen  

Varierar men viss förståelse finns att detta är viktigt och 
självklart för en del och bara dyrt för en del. 
Vi jobbar med en styrande dagvattentaxa som innebär att 
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/planeringschef man kan få reduktion av dagvattentaxan om man 
hanterar dagvattnet inom fastigheten. 

VA-HUVUDMAN  
Helsingborg 
Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp AB/ VA-ingenjör 

Det varierar mycket. Vi tar fram policys med information 
om varför det är bra med öppen dagvattenhantering. 
Ibland tar exploatörer själv initiativ till en öppen lösning 
för att det kan höja ett områdes status med en sådan 
miljö. Ibland vill man inte ha det för det kräver för 
mycket skötsel.  
 

Malmö 
VA-Syd / Nybyggnad & 
Exploatering  

 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ VA-
avdelningen /VA-chef 

Det är oftast penningen som styr. Det är svårt att få vissa 
fastighetsägare att vidta åtgärder och svårt att via 
detaljplan tvinga fram åtgärder. 

 
 
 
SVENSKT VATTEN  
Rörnät & Klimat Exploatörer är väldigt olika men det kommer nu mer om 

“gröna hus” och då borde dagvattnets hantering komma in 
där också 
Vi borde lära av ex Portland där man engagerar 
fastighetsägar för att fördröja dagvattnet – men det kan 
nog i Sverige vara lite trögare. Kanske 
 
 

BOVERKET  
planarkitekt Denna fråga kan jag inte svara på. 
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Fråga 6.  
PLAN: Hur reglerar ni dagvatten i detaljplaneringen för att sträva mot en 
hållbar dagvattenhantdering? (t.ex. lokalisering av bebyggelse, 
höjdsättning, planbestämmelser, grönytefaktor, exploateringsavtal) 

VA-HUVUDMAN: Hur jobbar ni med olika styrmedel för att gå mot mer 
öppna dagvattenlösningar? (tex. dagvattentaxa, ABVA, avtal) 

MILJÖ och GATA/STADSMILJÖ: Hur arbetar ni för att sträva mot en 
hållbar dagvattenhantering? 

 
KOMMUN/AVDELN/TITEL 
 

SVAR 

PLAN  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Detaljplanering/planchef 

Inget svar 

Malmö 
Stadsbyggnadsnämnden/Planavdeln. 

 

Växjö  
Byggnadsnämden/ 
Stadsbyggnadskontoret/Planavdeln. 
/planarkitekt 

Vi har kommit fram till att det är svårt att reglera 
dagvattenhanteringen inom kvartersmark genom 
planbestämmelser. När det är större områden försöker vi 
alltid göra hållbara lösningar på allmänplatsmark. Dock 
beskriver vi alltid dagvattenhantering i planbeskrivningen 
och gör i de fall det är aktuellt även dagvattenutredningar i 
planskedet. Givetvis göras alltid höjdsättningen inom 
planområdet så att dagvattenfråga är prioriterad i de fall 
det är möjligt. 

STRATEGISK MILJÖ  
Helsingborg 
Miljönämnden/Miljöstrategisk 
avdelning 

Inget svar 

Malmö 
Miljönämnden/ Avdelningen för 
stadsutveckling och klimat  
/projektledare 

Genom att ta emot studiebesök, erbjuda föredrag, ställa 
krav i ÖP och DP, driva projekt tillsammans med 
fastighetsägare. 

Växjö 
Kommunledningsförvaltningen/ 
Planeringskontoret/ 
miljösamordnare 

Sätta upp mål i miljöprogram, bidra till ökad samverkan 
internt i kommunen. Få med underlag om värdefulla ytor 
för dagvatten och arbetssätt i grönstrukturprogram och så 
småningom översiktsplan eller större planprogram. 
 

GATA/STADSMILJÖ  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltn./Stadsmiljö/ 
Gestaltning och projektering/ 
Stadsträdgårdsmästare 

 Vi har tagit fram en dagvattenplan. 
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Malmö  
Gatukontoret/ Stadsmiljöavdeln./ 
Exploateringsenheten 
 

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ 
Planeringsavdelningen/ 
planeringschef 

Styrande dagvattentaxa, hanteringen av dagvattnet lyfts i 
detaljplanerna etc. 
Jobbar med höjdsättningen så att vi har ytvattenavrinning 
i detaljplanerna så att vi inte har instängda områden. 

VA-HUVUDMAN  
Helsingborg 
Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp AB/ VA-ingenjör 

 

Malmö 
VA-Syd / Nybyggnad & 
Exploatering  

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ VA-
avdelningen/VA-chef 

Vi har infört en mycket tuff dagvattentaxa som inriktar 
sig på att få ner storleken på hårdgjorda ytor och/eller 
åstadkomma fördröjning. 

 
 
SVENSKT VATTEN  
Rörnät & Klimat 
 

Hållbar dagvattenhantering måste hanteras I detaljplan så 
att bestämmelserna finns kvar så länge som husen star 
där. Exploateringsavtal hänger inte med vid fastighetsägar 
byte om jag fattat det rätt vilket gör det som en dålig 
nödlösning om PBL inte funkar 
Man kan kanske använda ABVA men här är det 
problem med att kraven skall vara generella och skydds 
behovet i verkligheten kan skilja stort mellan olika 
områden – men det experimenteras en del… 
 

BOVERKET  
planarkitekt Jag anser att alla de verktyg som planeringssystemet 

erbjuder är viktiga. Problemet är att systemet inte används 
på det sätt som det är tänkt. Som jag nämnt ovan så 
brister det främst när det handlar om den 
översiktligastrategiska planeringen. Det brukas inte allvar 
med den översiktliga planeringen. Översiktsplanen blir 
inte det underlag för efterföljande planläggning och 
lovgivning som det är tänkt att den ska vara. 
Sedan finns det en rad brister i synkroniseringen av de 
olika regelverken och det är ganska uppenbart att 
regelverken är onödigt otydliga och dåligt anpassade till 
den praktiska verkligheten och de behov man egentligen 
har. 
Vi har generellt också problem med att äldre planer 
fortsätter att gälla – tills de upphävs eller ändras och vi 
har ett generellt problem med att vi har svårt att hantera 
befintliga bebyggelsemiljöer. 
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Fråga 7.  
Upplever ni att aktuell lagstiftning kring dagvatten ger de möjligheter 
som behövs för att kunna planera för en hållbar dagvattenhantering? Om 
inte, vad är det som saknas? 
 
 
KOMMUN/AVDELN/TITEL 
 

SVAR 

PLAN  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltningen/ 
Detaljplanering 

Inget svar 

Malmö 
Stadsbyggnadsnämnden/Planavdeln. 
 

 

Växjö  
Byggnadsnämden/ 
Stadsbyggnadskontoret/Planavdeln.
/planarkitekt 

Enligt mig saknas det i stort sett möjlighet att genom 
tydliga planbestämmelser att reglera dagvatten inom 
kvartersmark. Om det nu är en PBL fråga och hör 
hemma i detaljplanen? 

STRATEGISK MILJÖ  
Helsingborg 
Miljönämnden/Miljöstrategisk 
avdelning 

Inget svar 

Malmö 
Miljönämnden/ Avdelningen för 
stadsutveckling och klimat/ 
projektledare 

Ett problem är att vi inte har möjlighet att räkna in 
påverkan utanför detaljplaneområdet. Det är lätt när man 
planerar nya områden men man hade velat ta ett större 
grepp om dagvattenproblematiken även i existerande 
bebyggelse. 

Växjö 
Kommunledningsförvaltningen/ 
Planeringskontoret/ 
miljösamordnare 

Se svar fråga 2. 

GATA/STADSMILJÖ  
Helsingborg 
Stadsbyggnadsförvaltn./Stadsmiljö/ 
Gestaltning och projektering/ 
Stadsträdgårdsmästare 

 Vet ej? 

Malmö  
Gatukontoret/ Stadsmiljöavdeln./ 
Exploateringsenheten 

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ 
Planeringsavdelningen/ 
planeringschef 

Skulle vilja ha mer stöd i PLB att ställa krav på 
dagvattenhanteringen inom kvartersmark. 

VA-HUVUDMAN  
Helsingborg 
Nordvästra Skånes vatten och 
avlopp AB/ VA-ingenjör 
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Malmö 
VA-Syd / Nybyggnad & 
Exploatering  

Inget svar 

Växjö  
Tekniska förvaltningen/ VA-
avdelningen/VA-chef 

Det saknas ett klart och tydligt stöd för styrande 
dagvattentaxa i LAV och Boverket motarbetar 
möjligheterna att i detaljplan föreskriva begränsningar i 
dagvattenavledningen. 

 
 
 
SVENSKT VATTEN  
Rörnät & Klimat 
 

Otroligt undermåligt – både vad gäller nya områden – brister i 
PBLs tolkningar mm    
Väldigt tunt med verktyg i befintliga områden utöver morötter. 
Finansieringsfrågan är inte löst för extrema regn 
Det behövs en genomgripande omarbetning av all relevant 
lagstiftning – såsom MMB föreslår – men det har inte hänt 
något än 

BOVERKET  
planarkitekt Jag tror att vi har ett system som kan fungera, men det kräver att 

alla parter är beredda att ta sitt ansvar och att man gör det som 
systemet förväntar att man ska göra. Kommunen är så klart den 
kanske viktigaste aktören eftersom man har den speciella 
ställningen och ansvaret när det gäller just planläggning. 
Min tro är att staten måste ta ett större ansvar för den 
översiktliga planeringen och anger de förutsättningar som 
kommunen har att hålla sig till i den kommunala 
översiktsplaneringen. Jag tror också att den kommunala 
översiktsplaneringen måste bli genomförandeinriktad – planerna 
måste bli giltiga för efterkommande myndighetsbeslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


