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Sammanfattning 

Det visade sig i en förstudie av rapportförfattarna att dagvattenhanteringen i Gävle kommun har 

brister som kan resultera i att dagvattenhanteringen inte blir lika effektivt som den skulle kunna 

vara.  
 

Syftet med projektet var att ta fram ett antal förbättringsförslag för att i längden hjälpa Gävle 

kommun att få ett bättre dagvattenarbete. Ett mål var att samla in data från aktörer för att se var 

de ansåg att det fanns förbättringsmöjlighet. 
 

Genom att genomföra en litteraturstudie, en jämförelse mellan några kommuners dagvattenpolicy 

och en enkätundersökning var tanken att eventuellt identifiera ytterligare förbättringsmöjligheter i 

dagvattenarbetet i Gävle kommun. 
 

Resultatet att det finns förbättringsmöjligheter gällande kommunikation, informering, 

rapportering och finansieringsansvar. Författarna har givit några förbättringsförslag bl.a. att 

tydliggöra finansieringen, sammanställa en kontaktlista, presentera sitt dagvattenarbete i 

miljörapporter och sätta ett gemensamt mål för dagvatten. 
 

Resultatet från detta projekt och från förstudien visar att det finns förbättringspotential för 

dagvattenarbetet i kommunen. Om förbättringsförslagen skulle tas i åtanke skulle Gävle kommun 

kunna komma närmare sin vision, att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. 
 
 

Nyckelord: dagvatten, brister, förbättringsförslag, Gävle kommun 

  

 



3 

 

Abstract 

Through a preliminary study, made by the writers of this paper, it turned out that the stormwater-

management in the municipality of Gävle does have some flaws, which can result in making the 

work with stormwater less effective than it could be. 
 

The aim for this project has been to find possible solutions that in the long run could improve the 

stormwater-management in the municipality of Gävle. A goal was to collect data from operators 

to see where they saw room for improvement. 
 

A literature study and a survey had been made in order to potentially find more undetected flaws 

in the stormwater-management in the municipality of Gävle. 
 

The result from the used methods was that there are flaws in the communication, informing-

process, the reporting of the work with stormwater and financing. The writers of these papers’ 

suggestions is, among some, to clarify the funding, make a contact-list, to encourage stakeholders 

to report their work with stormwater and to formulate a common goal for the stormwater. 
 

The results show that there is potential for improvement for how the current work with 

stormwater is being done. If the suggestions are taken into consideration the municipality of 

Gävle might come closer to realizing their vision, being one of the best eco-municipality in 

Sweden. 
 

Keywords: Stormwater, flaws, suggestions, municipality of Gävle  
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Förord 

Författarna vill tacka de aktörer i Gävle kommun som tog sig tid att svara på våra frågor, då det 

har möjliggjort en diskussion mellan aktörers uppfattning och det som angetts i dokument. 

Författarna vill också tacka de aktörer som har hänvisat oss vidare, när tid eller kunskap av 

aktörerna själva inte ansågs räckta till för att svara på enkätfrågorna. Författarna vill rikta ett tack 

till de personer som har kommit med synpunkter till rapporten och förslag till hur rapporten kan 

förbättras. Slutligen vill författarna rikta ett särskilt tack till handledaren, Zhao Wang, som bl.a. 

har gett råd och vägledning under projekts gång.  
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Ordlista 

Antropogena = mänskliga 

 

Antropogena aktiviteter/processer = aktiviteter eller processer som utförs av människor och alltså 

inte sker av naturligt. Exempelvis är framställning av icke-organiska produkter en antropogen 

aktivitet, då det inte skulle skett på naturlig väg. 
 

BMN = Byggnads- och miljönämnden, kallas numera samhällsbyggnad 

 

Dagvatten = Regn eller smältvatten, som rinner ovanpå marken utan att infiltrera marken (Gävle 

kommun, 2004).  
 

Dagvattenpolicy = en policy som tar upp det arbete som genomförs, eller som är planerat att 

genomföras, gällande dagvatten 

 

Erosion = den aktivitet av väder och vind som nöter/slipar ner material och även också delvis 

leder till förflyttning av det frigjorda materialet 
 

GVAB = Gästrike Vatten AB 

 

LAV = Lagen om allmänna vattentjänster 
 

LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten, t.ex. vegetation vid platsen där dagvatten 

uppkommer, med uppgift att ta hand om vattnet nära “källan” 

 

MKN = miljökvalitetsnormer 
 

NSVA = Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 

 

PBL = Plan- och bygglagen 

 

Recipient = mottagare, i vattensammanhang kan det handla om sjöar, floder, åar, bäckar, hav 

m.m. alltså den vattenansamling som blir mottagare av vattnet 
 

TN = Tekniska nämnden 

 

TNC = Tekniska nomenklaturcentralen 

 

VA = Vatten och avlopp 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Vatten är en viktig del av livet på jorden och ingår i ett kretslopp (SGU, u.å.), en bild över 

vattnets kretslopp kan ses här nedanför. Vattnets kretslopp börjar med att vattnet avdunstar från 

hav, sjöar och floder, vatten avdunstar även från mark och skogar. När vattnet avdunstar bildas 

sedan moln och vattnet i molnen faller ned som regn. I och med att det finns föroreningar i luften 

förs föroreningarna ner när regnet tar med sig dessa under fallet från moln till mark. När regnet 

når marken följer föroreningar som finns på mark, vägar, fabriksområden, bilar m.m., med 

regnvattnet Det är i denna stund regnvattnet har blivit till “dagvatten”. Dagvattnet infiltrerar 

sedan marken, om den inte är för hård, och förenar sig då med grundvattnet, vilket leder till att 

grundvattnet också riskerar att få ett innehåll av föroreningarna. Grundvattnet kan sedan fortsätta 

vidare till havet, eller användas av människor, djur och växter, som då i sin tur får i sig 

föroreningarna. Om marken istället är för hård flödar dagvattnet vidare till floder, sjöar och hav. 

Då blir istället floderna, sjöarna och haven (recipienterna) förorenade av dagvattnets 

föroreningsinnehåll. Vattnet kan sedan börja resan igenom kretsloppet igen. (Beggs & Perrin, 

u.å.).  

 
Figur 1. Hydrologiska cykeln (Beggs & Perrin, u.å.) 

De föroreningar, som dagvatten kan innehålla beror på var dagvattnet har varit tidigare. T.ex. om 

det har fallit som regn innehåller det ämnen som fanns i luften vid det tillfället. Om vattnet har 

runnit över vägar har det tagit upp ämnen som släpps ut genom användning av fordon mm, som 

fanns på vägen vid det tillfället. De ämnen som dagvatten kan innehålla är bl.a. tungmetaller, 

kadmium, kvicksilver och bly. Dessa föroreningar kommer från biltrafiken, fabriker och andra 

verksamheter mm. Dagvattnet kan också innehålla patogener t.ex. e-coli bakterier. Dagvatten 
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kan, utöver det redan nämnda, innehålla olika typer av partiklar, såsom damm och smuts, men 

även näringsämnena kväve och fosfor (Beggs & Perrin, u.å.; Trafikverket, 2011b). 
 

Förutom att dagvatten kan innehålla olika typer av miljö/hälsofarliga ämnen kan även vattnet i 

sig ställa till med problem som erosion och översvämningar. Därför ställs krav på en bra 

dagvattenhantering och att alla aktörer som arbetar med dagvatten vet vad deras ansvar är (Beggs 

& Perrin, u.å.). 
 

Klimatet i Sverige och världen håller på att förändras. Det har fastslagits bero bl. a. på mänskliga 

aktiviteter, t.ex. användningen av fossila bränslen. För att kunna förstå problemet med 

växthuseffekten och på vilket sätt växthuseffekten kommer att påverka dagvatten mängderna. Ska 

växthuseffekten förklaras lite mer ingående. Det finns två versioner av växthuseffekten, en 

naturlig växthuseffekt och en förstärkt växthuseffekt (Naturvårdsverket, 2016). Den naturliga 

växthuseffekten, är den effekt som gör att Jorden håller en medeltemperatur av +12 grader 

Celsius, år 2000, utan denna effekt skulle Jordens medeltemperatur ligga på ungefär -18 grader 

Celsius. Effekten bygger på att en del av värmestrålningen, som ursprungligen kommer från 

solen, “hålls kvar” av gaser som ligger i jordens atmosfär. Dessa gaser brukar kallas växthusgaser 

och exempel på sådana är koldioxid och metan. När värmen som finns innanför atmosfären 

försöker passera detta lager med växthusgaser reflekteras en del av denna och träffar jorden som 

då värms upp (Naturvårdsverket, 2016; NOAA, 2016).  

Den förstärkta växthuseffekten innebär i princip att den naturliga växthuseffekten förstärks 

genom antropogena aktiviteter. Genom de antropogena aktiviteterna kan ämnen frigöras, såsom 

koldioxid och metan, som leder till att koncentrationen av växthusgaser blir högre och i längden 

leder till att mer värme hålls kvar i Jordens atmosfär (SMHI, 2015; Naturvårdsverket, 2016). I 

januari 2016 låg jordens medeltemperatur på +1.04Celsius, i jämförelse med medeltemperaturen 

år 2000 (NOAA, 2016).  
 

Vad kommer det här att få för följder för Gävle kommun? I frågan om klimatförändringar eller 

väderprognoser i allmänhet är det svårt att förutsäga exakt vad som kommer att hända. Men det 

som har framkommit är att nederbördsmönstren i Gävle kommun kommer att förändras (Gävle 

kommun, 2007). Det kan komma att bli intensivare regn, att tio-års och hundra-års regn sker allt 

oftare. Regnen kommer att ske på andra årstider. Istället för att regna på sommaren kommer 

regnen att flyttas till höst, vinter och vår. Vilket i sin tur kommer att leda till högre flöden av 

dagvatten, då marken lätt blir mättad på vatten vid de här årstiderna, samtidigt som temperaturen 

är låg och då avdunstar inte lika mycket vatten, som på sommaren. Vid högre flöden kommer 

översvämningar att bli vanligare i Gävle stad och Gävle kommun. Detta kommer att öka behovet 

av en bra dagvattenhantering och ansvarsfördelning (Gävle kommun, 2007, s.10). 
 

Dagvattenhantering uppfattas ofta som ett otydligt område. Detta gäller inte bara i Sverige utan 

även internationellt. Otydligheten handlar bl.a. lagstiftningen om dagvatten och vilka aktörer som 

ansvarar för de olika delarna av dagvattenhanteringen. Det här gör att dagvatten riskerar att inte 

renas (Morison & Brown, 2010). Ett annat problem ligger i att det finns ett antal olika 

definitioner för dagvatten. Exempelvis finns en definition för dagvatten, som SMHI formulerat, 

där smält- och regnvatten innefattas, något som också definitionen från Naturvårdsverket säger. 

En skillnad mellan dessa två är att Naturvårdsverkets formulerat att detta vatten avrinner på 

markyta medan SMHI:s definition formulerat att vattnet avrinner på “hårda ytor” (SNFS 1994:7; 

SMHI, 2016). 
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Havs- och vattenmyndigetens har också en definition för dagvatten. Denna innefattar smält- och 

ytavrinnande regnvatten samt spolvatten och att detta vatten “...rinner på hårdgjorda ytor...” 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Havs- och vattenmyndigheten inkluderar alltså även 

spolvatten vilket gör den mer omfattande än definitionen från både SMHI och Naturvårdsverket. 

Även Trafikverket har en definition av dagvatten. Denna är formulerad: “Ytvatten som härrör 

från nederbörd.” (Trafikverket, 2011a, s.73). 

TNC:s definition inkluderar, likt den från Havs- och vattenmyndigheten, spolvatten, smältvatten 

och regnvatten men skiljer sig från denna genom att också inkludera framträngande grundvatten 

(TNC:s definition via Rikstermbanken, 2015). 

De flesta inkluderar alltså regn- och smältvatten i sina definitioner, däremot skiljer de sig i den 

resterande delen. Det kan leda till att arbete utförs i olika omfattning då definitionerna i sig är 

olika omfattande, som en följd av detta kan dagvattenhanteringen påverkas negativt.  
 

Dagvattenhanteringen tas upp i några lagstiftningar/förordningar. De främsta exemplen på sådana 

svenska lagstiftningar är LAV, PBL och Miljöbalken. I EU finns även ett ramdirektiv för vatten 

som indirekt tar upp dagvatten. 
 

● PBL 

PBL nämner främst dagvatten som en komponent som borde tas hänsyn till i planering av 

nybyggnation och vid renovering. Dagvattenhantering bör också ingå när detalj- och 

översiktsplaner tas fram. (SFS 2010:900) 
  

● LAV 

LAV:s koppling till dagvatten är att den nämner hur arbetet med dagvatten sker. (SFS 2006:412)  
 

● Miljöbalken  
Kapitel två om allmänna hänsynsregler gäller för dagvatten och även kapitel 5 om 

miljökvalitetsnormer. Om snöhantering räknas in i definitionen av dagvatten gäller även kapitel 9 

om miljöfarlig verksamhet. (SFS 1998:808) 
 

● Ramdirektivet för vatten 
EU har tagit fram ett ramdirektiv för vatten, där också dagvatten kan räknas in genom att det tar 

upp att föroreningsinnehållet i vatten ska minskas och att utsläpp av vissa prioriterade ämnen bör 

upphöra. Den akvatiska miljön ska ha en god ekologisk status m.m. Detta ramdirektivskrav har 

dock redan införlivats i den svenska lagstiftning främst genom bearbetning av det femte kapitlet i 

Miljöbalken. 
 

I Gävle kommun arbetar en rad olika aktörer direkt och indirekt med dagvatten. De aktörerna 

som har direkt ansvar för dagvatten är: Kommunledningen, samhällsbyggnad Gävle, tekniska 

nämnden/kontoret och Gästrike Vatten AB (Gävle kommun, 2004). Vilka avdelningar under 

samhällsbyggnad som har ansvaret är otydligt i dagvattenpolicyn. Indirekta aktörer är 

Trafikverket, länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, privata företag och fastighetsägare 

(Hansson & Skoglund, 2016). För att kunna hantera dagvatten på ett bra sätt måste dessa aktörer 

kunna hantera de problem/svårigheter som uppstår. 
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1.2 Förbättringsmöjligheter 

I förstudien (Hansson & Skoglund, 2016) identifierades förbättringsmöjligheter för 

dagvattenhanteringen i Gävle kommun. Förbättringsmöjligheterna handlar bl.a. om sättet lagar 

och regler tolkas, hanteringen av information sker, ansvarsfördelningen ser ut, presentationen av 

miljöarbetet sker och hur den ekonomiska aspekten diskuteras i Gävle kommuns dagvattenpolicy 

från 2004 (Gävle kommun, 2004). 
 

Generellt är lagstiftningen för dagvatten otydlig, t.ex. tas översvämningar och erosion upp som 

problem i PBL men inte i LAV, vilket gör det svårare att sätta tydliga ansvarsrutiner för de olika 

aktörerna bl.a. i Gävle kommun.  
 

Miljökvalitetsnormer/gränsvärden nämns inte i Gävle kommuns dagvattenpolicy, vilket kan göra 

det svårt att motivera ansvar för provtagning av dagvatten. Med tydliga gränsvärden för 

dagvatten skulle det vara lättare att se om halten miljöfarliga ämnen är för hög.  
 

Samhällsbyggnads har enligt Gävle kommuns dagvattenpolicy ansvaret för att ge bygglov, 

granska sina egna bygglov och bedriva tillsyn för dagvattenarbetet. Det här gör att 

samhällsbyggnads får ta en större del av ansvaret för dagvattenhanteringen än de andra 

nämnderna i kommunen. Det är tveksamt att de kan ses som en opartisk tillsynsorganisation 

eftersom de både ger och granskar byggloven. 
 

Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket nämns inte i 

dagvattenpolicyn, även om de här aktörerna också har ett ansvar för dagvattenarbetet i Gävle 

kommun, vilket kan orsaka förvirring. Genom att förtydliga ansvaret som dessa aktörer innehar 

skulle transparensen kunna öka. 
 

I förstudien (Hansson & Skoglund, 2016) har det framkommit att det inte finns någon tydlig 

ansvarsfördelningen för de olika aktörerna i Gävle kommun kring dagvattenhanteringen. Det här 

leder till svårigheter att koordinera dagvattenhanteringen. 
 

Gävle kommuns dagvatten policy är 12 år gammal och de avväganden som gjordes 2004 kanske 

inte är aktuella idag. Det här leder till potentiella problem i tolkning av ansvar och vem som ska 

kontaktas vid frågor, då arbetsrutiner och kommunikationsvägar kan ha förändrats mycket på 12 

år. 
 

Samråd med alla intressenter gällande dagvatten verkar i dagsläget inte ske regelbundet. Det 

skulle kunna vara aktuellt att i likhet med vid MKB-arbete genomföra samråd med alla aktörer 

inklusive privata företag, fastighetsägare och allmänheten. 
 

Miljörapporter tas inte fram av varje aktör för dagvattenhanteringen i Gävle kommun vilket kan 

leda till tillsynsproblem kring dagvattenhanteringen. 
 

I Gävle kommuns dagvattenpolicy saknas det även  tydlig information om vilken aktör som har 

ansvar för finansieringen av dagvattenåtgärderna i kommunen 
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1.3 Syfte  

Syftet är att ge förbättringsförslag på Gävle kommuns arbetsrutiner för dagvatten samt att 

förtydliggöra ansvarsfördelningen. 
 
 

1.4 Mål 

1. Samla in data kring vad olika artiklar, rapporter och andra dokument lyfter fram som 

brister i dagvattenrutinerna gällande ansvar och kommunikation samt de 

förbättringsförslag som ges i dessa. 
 

2. Samla in data hur aktörer inom dagvattenhanteringen i Gävle kommun anser att rutinerna 

fungerar när det gäller ansvarsfördelning. 
 

3. Sammanställa insamlad data, från mål 1 och mål 2, analysera eventuella brister och ge 

förslag på förbättringar. 
 

 

 

1.5 Omfattning/avgränsning  

Projektet har avgränsats till att främst undersöka dagvattenarbetet i Gävle kommun, utifrån 

ansvar, arbetsrutiner och arbetsfördelning. Styrdokument från andra kommuner har endast 

undersökts för att se eventuella skillnader i jämförelse med hur arbetet bedrivs i Gävle kommun. 

Projektet går inte in på ekonomiska aspekter kring införandet av förbättringsförslagen. 
 

 

1.6 Målgrupp  

Projektet är främst riktat till Gävle kommun men kan också rikta sig till personer med ett allmänt 

intresse för dagvatten. Projektet kan också vara av intresse för andra kommuner som upplever 

liknande problem med sitt dagvattenarbete eller som är i ett stadie att ta fram en dagvattenpolicy 

alternativt uppdatera denna. 
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2. Metod 

Litteraturstudien genomfördes för att hitta vetenskapliga artiklar samt rapporter och andra 

dokument som kunde vara relevanta för att uppnå mål 1: 
 

Samla in data kring vad olika artiklar, rapporter och andra dokument lyfter fram som 

brister i dagvattenrutinerna gällande ansvar och kommunikation samt de 

förbättringsförslag som ges i dessa. 
  

Enkätundersökningen genomfördes för att kunna uppnå mål 2:  
 

Samla in data hur aktörer inom dagvattenhanteringen i Gävle kommun anser att rutinerna 

fungerar när det gäller ansvarsfördelning. 
 
 

Diskussion om varför litteraturstudie, enkätundersökning (i form av mail- och telefonkontakt) 

valdes, motivering till varför inte personligt möte genomfördes och varför inte mer ingående 

intervjuer genomfördes avhandlas i sektion 5.2 “Diskussion om metodval”. 
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3. Genomförande  

Först gjordes en litteraturstudie för att bl.a. hitta artiklar och rapporter som påpekar att de 

förbättringsmöjligheter, som presenteras i “Resultat”-delen, är viktiga komponenter som borde 

förbättras för att få bra arbetsrutiner för dagvatten. Litteraturstudien genomfördes även för att 

hitta argument för författarnas förbättringsförslag för de identifierade bristerna i Gävle kommuns 

dagvattenpolicy. De databaser som författarna har använt är “ScienceDirect” (Elsevier), “Scopus” 

och “SpringerLink” (Springer). 

De sökord, som har använts för att hitta vetenskapliga artiklar är: Stormwater management, 

Stormwater and policys, stormwater and governments, stormwater, governments and policys, 

stormwater policys. 
 

En enkät togs fram utifrån de förbättringsmöjligheter rapportförfattarna har beskrivit i 

“Förbättringsmöjligheter”-delen av projektet, samt utifrån svar från en tidigare undersökning i 

förstudien, “Dagvattenrutiner i dagsläget” (Hansson & Skoglund, 2016). Själva utformningen av 

enkäten gjordes med hjälp av guider på hur en enkät ska vara uppbyggd samt med stöd av 

handledare Zhao Wang. Frågorna som skickades kan läsas i bilaga A. 
 

Tanken var att enkäten skulle nå och besvaras av många aktörer, aktuella inom 

dagvattenhanteringen. Enkäten skickades i ett första steg till Anna Nettelbladt projektledare för 

iWater och efter en del kommunikationssvårigheter hamnade de slutligen hos aktörerna. ´Tanken 

med det var att som projektledare för iWater, har Anna Nettelbladt ett stort nätverk av kontakter 

till aktörer som arbetar med dagvatten i Gävle kommun. Rapportförfattarna diskuterade 

tillsammans med handledaren sig fram till att om Anna Nettelbladt skickade ut enkäten till alla 

aktörer, behövde inte rapportförfattarna själva leta reda på alla kontaktpersoner inom 

dagvattenområdet i kommunen för att få kontakt med dem. När svaren dröjde tog 

rapportförfattarna själva kontakt med aktörerna. Svar på rapportförfattarnas enkätfrågor kommer 

från: Miljö- och hälsoskydd (samhällsbyggnad), gata och park (samhällsbyggnad) samt Gästrike 

Vatten AB. En sammanfattning av svaren kan läsas i bilaga B. 
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4. Resultat 

I Gävle kommun presenteras ansvaret för dagvatten i flera dokument. I sektion 4.1 redovisas 

viktiga delar av kommunens arbetsrutiner för dagvatten. I sektion 4.2 presenteras en del 

förbättringsmöjligheter utifrån en jämförelse mellan dagvattenarbetet i Gävle kommun och andra 

kommuners dagvattenarbete. Sektion 4.3 ger en sammanfattning av förbättringsmöjligheter som 

framkommit genom litteraturstudien. I sektion 4.4 presenteras förbättringsmöjligheter som 

framkommit vid kontakt med aktörer genom enkätundersökningen och telefon/mailkontakt. I 

sektion 4.5 presenteras sedan förbättringsförslag, som bl.a. inspirerats av vetenskapliga artiklar 

som är "peer-reviewed". 
 

4.1 Arbetsrutiner i aktiva styrdokument 

De dokument som kommer att tas upp är, Miljöstrategiska programmet 2014, VA-strategin 2014, 

Förslag till VA-plan 2015 och Gävle kommuns dagvattenpolicy 2004.  
 

Det miljöstrategiska programmet anger de mål som kommunen har beslutat för olika 

miljöområden. I miljöstrategiska programmet beskrivs också att Gävle kommun har en strävan 

efter att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. 

VA-arbetet som Gävle kommun satt upp är uppdelat i tre delar, VA-översikten, VA-strategin och 

VA-planen. VA-strategin ska gå in på strategiska vägval, prioriteringsgrunder och konsekvenser. 

VA-planen ska sedan ha handlings- och åtgärdsplaner utifrån beslutade prioriteringar och vägval. 
 

Vi har valt att ställa upp resultatet utifrån dessa tre dokument i en spegling av Gävle kommuns 

dagvattenpolicy som är uppbyggd kring tre olika faser: planeringsfasen, byggfasen och 

driftsfasen. 

Planeringsfasen ska ta upp det som ska göras inför ett nytt arbete, exempelvis ta fram 

översiktsplaner. Efter planeringsfasen tar byggfasen upp det som behöver göras för att genomföra 

arbetet. Driftsfasen ska sedan ta upp det som ska göras när byggfasen har genomförts, bl.a. den 

kontinuerliga driften av de olika VA-anläggningarna i Gävle kommun. 

Här nedan följer en sammanfattning av ansvaren för dagvattenhanteringen, som beskrivs i Gävle 

kommuns olika styrdokument.  
 

 

4.1.1 Planeringsfasen 

4.1.1.1 Miljöstrategiska programmet 

Enligt miljöstrategiska programmet ska byggnads och miljönämnden, Gästrike Vatten AB, 

tekniska nämnden tillsammans uppdatera detaljplanen för att dagvattenhanteringen i Gävle 

kommun ska förbättras (Gävle kommun, 2014a). 
 

4.1.1.2 VA-strategin 

VA strategin säger att Gävle kommun, Gästrike Vatten AB, privatpersoner och privata företag är 

ansvariga för att ansvarsfördelningen för dagvatten är tydlig. Det ska vara lätt att se vilken aktör 

som har ansvaret för vilken del i dagvattenhanteringen. Dokumentet säger också att 
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kommunikationen mellan de olika aktörerna inom dagvattenområdet ska fungera bra (Gävle 

kommun, 2014b).  

4.1.1.3 Förslag till VA-plan 

Förslaget till VA-plan nämner att kommunledningskontoret ska ta fram ett nytt direktiv för 

dagvattengruppen, detta för att ny lagstiftning, nya organisationer samt nya namn har tillkommit 

på förvaltningar och bolag. Enligt förslag till VA-plan ska det skapas ett tvärfunktionellt forum 

där dagvattenproblematiken kan diskuteras med alla berörda förvaltningar och bolag. Detta för att 

få till ett bra samarbete för dagvatten i planeringsfasen, byggfasen och driftsfasen (Gävle 

kommun, 2015). Enligt VA-planen är det även viktigt att dagvattenhanteringen redovisas på ett 

långsiktigt och hållbart sätt när översiktsplan och detaljplan ska tas fram (Gävle kommun, 2015, 

s.22). 
 

I dokumentet står det också att kommunledningskontoret ska arbeta fram en handbok för 

dagvattenarbetet i kommunen. I denna ska ansvar, rollfördelning samt rutiner ingå (Gävle 

kommun, 2015). De ska också påbörja ett arbete där vikten ligger på att kommunicera VA-planen 

till aktörerna internt inom Gävle kommun. För att på det sättet göra alla delar av kommunen 

uppmärksamma på VA-arbetet (Gävle kommun, 2015). 
  
Vidare tar förslaget upp att samhällsbyggnad ska göra en gemensam “plattform” för information 

om VA-frågor för att privata företag och privatpersoner lättare ska få information om vilka lagar 

och regler som gäller för dagvatten. samhällsbyggnad ska också ta fram handläggarriktlinjer, som 

har till syfte att få till en gemensam syn på dagvatten i Gävle kommun (Gävle kommun, 2015). 

4.1.2 Byggfasen 

Ingen information har kunnat inhämtas ur Gävle kommuns styrdokument rörande den här fasen.  
 

4.1.3 Driftsfasen 

4.1.3.1 Miljöstrategiska programmet 

Kommunstyrelsen har enligt det miljöstrategiska programmet ansvaret för att sammanfatta alla 

andra nämnder och styrelsers uppföljningar samt redovisa resultatet årligen i ett seminarium där 

privatpersoner och privata företag är välkomna (Gävle kommun, 2014a). 
 

Enligt Miljöstrategiska programmet ska Byggnads- och miljönämnden, Gästrike Vatten AB och 

Tekniska nämnden ta fram och implementera en VA-plan för förorenade områden. De ska även ta 

vattenprover och söka efter felkopplingar där spillvattenledningarna har kopplats till 

dagvattenledningarna, felkopplingarna ska sedan åtgärdas (Gävle kommun, 2014a). 

4.1.3.2 VA-strategin 

I VA-strategin beskrivs att privatpersoner, fastighetsägare och privata företag i Gävle kommun 

ska ha långsiktigt hållbara VA-lösningar för att ta hand om dagvatten med tanke på miljö och 

hälsa. Enligt VA-strategin ska ansvarsfördelningen mellan VA-huvudman och fastighetsägare 

vara tydlig, när det ska ske en utbyggnad av dagvattenhanteringen i Gävle kommun (Gävle 

kommun, 2014b). 



17 

 

 
 

 4.1.3.3 Förslag till VA-plan 

Enligt förslag till VA-plan ska kommunstyrelse/kommunfullmäktige, nämnder och 

Samhällsbyggnad ha tillsynsansvaret för dagvatten och ska bedriva det enligt Miljöbalken. Det 

här förslaget skiljer sig mot kommunens dagvattenpolicy där det endast var Bygg- och 

miljönämnden som hade hand om tillsynen för dagvattenarbetet i Gävle kommun (Gävle 

kommun, 2004; Gävle kommun, 2015). 
 

I dokumentet står det också att Gästrike Vatten AB ska arbeta efter de lagar som finns i LAV och 

bland annat sköta drift och underhåll för VA-anläggningarna i Gävle Kommun (Gävle kommun, 

2015). 

 

 
 

4.2 Jämförelse med andra kommuners dokument med dagvatten 

I den här delen har Gävle kommuns dagvattenpolicy jämförts med andra kommuners 

dagvattenpolicys. Syftet med jämförelsen är att analysera hur Gävle kommuns ansvarsrutiner 

skiljer sig från andra kommunernas arbetsrutiner för dagvatten. Lika som ovan presenteras den 

här delen i planeringsfas, byggfas och driftsfas.  

4.2.1 Planeringsfasen 

I Kalmars dagvattenpolicy framgår att fastighetsägare ska ingå i planeringsfasen och har ansvar 

för de områden i dagvattenhanteringen som rör deras fastigheter (Kalmars kommun, 2011).  
 

Ängelholms dagvattenpolicy beskriver att om Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska 

användas måste fastighetsägare tidigt vara med i planeringsfasen för att LOD ska bli så bra som 

möjligt. Det är viktigt att ansvaret för fastighetsägare är tydligt både i planeringsfas samt byggfas 

(Ängelholms kommun, 2015).  
 

Enligt Gävle kommuns dagvattenpolicy är inte fastighetsägare med i planeringsfasen (Gävle 

kommun, 2004). Det här leder till att fastighetsägare inte har ett ansvar för dagvatten i 

planeringsfasen i kommunen. Vilket gör att fastighetsägare inte kan påverka planeringsfasen i 

samma utsträckning, som i de ovan nämnda kommunerna.  

4.2.2 Byggfasen 

I Kalmar har kommunstyrelsen ett ekonomiskt ansvar för dagvatten i byggfasen. I Gävle kommun 

återfinns ingen information om vilken aktör, som har hand om budgetering av 

dagvattenåtgärderna(Kalmar kommun, 2011; Gävle kommun, 2004). Vilket kan göra att 

dagvattenåtgärder får en lägre prioritering, i likhet med det som nämns i en artikel av Morison & 

Brown (2010). 
 

I Kalmar ska samhällsbyggnad “beakta” hur dagvattenanläggningarna utformas med tanke på 

miljö- och hälsoaspekter. Rätt material ska användas när projektering ska ske av allmän 

platsmark. I Gävle kommun har samhällsbyggnad hand om bygglov, granskning av byggloven 

samt tillsynen för bygglov enligt lagarna i PBL. Samhällsbyggnad har också hand om tillsynen 

och tillstånd enligt miljöbalken (Kalmar kommun, 2011; Gävle kommun, 2004). 
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Det verkar finnas en skillnad i mängden ansvar som tilldelas samhällsbyggnad, där en större del 

av det totala ansvaret placerats hos dem i Gävle kommun än i Kalmar. 
 

Kalmar Vatten AB ska bygga allmänna dagvattenanläggningar, som är långsiktigt hållbara. 

Motsvararande organisation Gävle Vatten AB ska bygga dagvattenanläggningar som “kan 

upprätthålla avsedd funktion” (Kalmar kommun, 2011, Gävle kommun, 2004). Det framhävs 

nästan som att fokus i Kalmar är miljöaspekten medan fokus i Gävle istället är den tekniska 

aspekten. 

4.2.3 Driftsfasen 

I Kristianstad ska kommunledningen informera om dagvattenpolicyn till exploatörer vid 

försäljning av tomtmark, detta ska också göras av kommunledningen i Kalmar kommun (Kalmar 

kommun, 2011; Kristianstad, 2010). Gävle kommun har skrivit att det är fastighetsägarens ansvar 

att informera om vad som gäller för dagvatten vid arrondering &  uthyrning av marken, men det 

beskrivs inget om att fastighetsägaren ska informera om riktlinjerna i dagvattenpolicyn när 

fastigheten säljs (Gävle kommun, 2004). Det finns med andra ord olika rutiner för hur 

informeringsprocessen ska gå till. 
 

När LOD används ska det vara tydligt att det är fastighetsägaren som ansvarar för LOD 

(Helsingborgs stad, 2015; Kalmar kommun, 2011). Det som står i Gävle kommuns 

dagvattenpolicy är att LOD ska användas, men inte vilken aktör som har ansvaret för LOD 

(Gävle kommun, 2004). Något som Gävle kommun skulle förtydliga i sina dokument är vilken 

aktör som ansvarar för LOD. 
 

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att dagvattnet på fastighetens mark hanteras på rätt sätt 

(Helsingborgs stad, 2015). I ansvaret ingår det att dagvattenhanteringen nedströms inte ska 

försvåras och att närliggande fastigheter inte ska få problem som en följd av en annan aktörs 

åtgärd (Bjuv, 2014).  
 

I Gävle kommuns dagvattenpolicy är det mer praktisk information, som tas upp bl.a. om 

informering samt byggande av dagvattenanläggningar. Det står inte tydligt att det också är 

fastighetsägarens uppgift att inte försvåra dagvattenhanteringen nedströms och att dagvattnet inte 

ska ställa till med problem för närliggande fastigheter (Gävle kommun, 2004). Detta är med 

andra ord något som Gävle kommun skulle kunna förtydliga i sina dokument om dagvatten. 
 

I Kalmars kommun ska samhällsbyggnad bedriva tillsyn i dagvattenfrågor enligt lagarna i 

miljöbalken, se till att genom informering och bra kommunikation med aktörer, att dagvattnet i 

Kalmars kommun renas. Samhällsbyggnad i Gävle kommun ska bedriva tillsyn, informera om 

dagvatten samt se till att kommunens dagvatten renas (Gävle kommun, 2004; Kalmar kommun, 

2011). Det som skiljer dessa två kommuner åt är att i Kalmar kommun lyfter de fram vikten av 

bra kommunikation.  
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4.3 Sammanfattning av förbättringsmöjligheter 
Det råder otydligheter i Gävle kommuns styrdokument vad gäller ansvar och arbetsrutiner i de 

olika faserna kring dagvattenarbetet. Det har i och med jämförelsen av andra kommuners 

dagvattenpolicy framkommit några förbättringsmöjligheter. Dessa handlar om bl.a. ansvar, 

kommunikation, informering, ekonomiskt ansvar och rapportering. Här nedanför presenteras i 

vilken fas dessa förbättringsmöjligheter identifierats. 

4.3.1 Planeringsfasen 

Ansvar 

Miljöstrategiska programmet säger att kommunledningen inte har något ansvar för dagvatten i 

planeringsfasen, men förslaget till VA-plan, VA-strategin, samt dagvattenpolicyn säger att 

kommunledningen har ett planeringsansvar för dagvatten i Gävle kommun (Gävle kommun, 

2004; Gävle kommun, 2014a; Gävle kommun, 2014 b; Gävle kommun, 2015). Dokumenten bör 

synkroniseras för att ge samma information och för att det ska tydligt framgå vilken aktör, som 

bär ansvar, i det här fallet för planering. Motsägelser förvirrar medan tydlighet ger goda 

förutsättningar för att skapa effektiva arbetsrutiner. 
 

Kommunikation 

Miljöstrategiska programmet tar inte upp hur kommunikationen mellan aktörerna ska fungera, 

men VA-strategin samt Förslaget till VA-plan trycker på att kommunikation är en viktig aspekt 

som bör fungera i arbetet med dagvatten. När faserna i dagvattenarbetet beskrivs nämns inte hur 

kontakt med fastighetsägare och privata företag ska fungera, detta leder till svårigheter i 

kommunikationen med dessa intressenter(Gävle kommun, 2004; Gävle kommun, 2014a; Gävle 

kommun, 2014 b; Gävle kommun, 2015). För att underlätta kommunikationen med 

fastighetsägare och privata företag bör dessa benämnas i faserna alternativt delta i samrådsmöten. 

. 

Informering 

Både VA-strategin och Förslaget till VA-plan nämner informationsdelning som ett viktigt 

område. I Miljöstrategiska programmet nämns inte informering i planeringsfasen och detta nämns 

inte heller i Gävle kommuns dagvattenpolicy(Gävle kommun, 2004; Gävle kommun, 2014a; 

Gävle kommun, 2014 b; Gävle kommun, 2015). För att få ett samlat arbete mot ett gemensamt 

mål bör alla aktörer som har ett dagvattenansvar informeras om hur dagvattenarbetet ser ut, samt 

vad det gemensamma målet för kommunens dagvattenhantering innebär. 
 

Ekonomi 

Ekonomiskt ansvar för dagvatten tas upp i t.ex. Kalmars dagvattenpolicy. Detta nämns däremot 

inte i något av Gävle kommuns styrdokument för dagvatten (Gävle kommun, 2004; Gävle 

kommun, 2014a; Gävle kommun, 2014 b; Gävle kommun, 2015; Kalmar kommun, 2011). Det 

bör framgå redan i planeringsfasen vilken aktör som har finansieringsansvaret för de olika 

dagvattensatsningarna i Gävle kommun. 

4.3.2 Byggfasen 

I Gävle kommuns dagvattenpolicy finns ett antal rutiner för byggfasen, men det är osäkert om 

rutinerna fortfarande gäller då policyn är 12 år gammal (Gävle kommun, 2004; Gävle kommun, 

2014a; Gävle kommun, 2014 b; Gävle kommun, 2015). Det vore logiskt att arbetsrutiner för 

byggfasen stod inskrivna i alla styrdokument som ligger till grund för dagvattenarbetet i Gävle 
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kommun dvs också i Miljöstrategiska programmet, VA-strategin och VA-planen. Detta för att 

samma information ska nå fram oavsett vilket dokument som används. 

4.3.3 Driftsfasen 

I Gävle kommuns miljöstrategiska program nämns att det är kommunledningen ansvar att 

sammanfatta och årligen redovisa andra nämnder och styrelsers rapporter rörande 

dagvattenarbetet (Gävle kommun, 2004; Gävle kommun, 2014a; Gävle kommun, 2014 b; Gävle 

kommun, 2015). Här vore det lämpligt att det tydligt framgick vilka övriga aktörer som har ett 

årligt ansvar att rapportera om drift, uppföljningar och resultat kring dagvattenarbetet och på 

vilket sätt det bör ske.  
 

 

 

4.4 Förbättringsmöjligheter kopplat till kontakt med aktörerna i Gävle kommun 

I denna del anges de förbättringsmöjligheter som har framhävts genom enkätundersökningen. 

Detta avsnitt kommer även att gå in på data som har framkommit i telefon/mailkontakt med 

aktörer i Gävle kommun. För att se vilka enkätfrågor som skickats och en sammanfattning av 

svaren till enkätsvaren kan bilaga A respektive bilaga B läsas, i sektion 4.4.2 presenteras 

resultatet från enkäten i flytande text. 
 

 

4.4.1 Information från mail- och telefonintervju  

Kommunikation 

Det finns förbättringspotential kring kommunikationen i Gävle kommun. Enligt Anna Nettelbladt 

projektledare för iWater finns “ingen komplett kontaktlista” till aktörerna som arbetar med 

dagvatten i kommunen. Vid rapportförfattarnas kontakt med aktörer i Gävle kommun har 

upplevelsen varit att det saknas en lista med kontakt- och ansvarsuppgifter eftersom författarna 

vid flertalet tillfällen skickats vidare i flera steg.  
 

Informering 

Ansvaret att informera de olika aktörerna inom Gävle kommun verkar inte fungera. Genom 

telefonkontakt med kommunikationschefer på både kommunledningen och samhällsbyggnad, 

framgick det att de här personerna inte ansåg sig besitta sakkunskap om dagvatten. Även 

kommunledningens miljöstrateg ansåg att denne saknade detaljkunskapen som krävdes för att 

svara på frågor om dagvattehanteringen i Gävle kommun. Information om dagvatten verkar inte 

kommunicerats ut till alla aktörerna inom Gävle kommun. Rapportförfattarna anser att alla 

aktörerna som arbetar med dagvatten bör besitta den sakkunskap som krävs för att bedriva arbetet 

med dagvatten på bästa sätt. 
 

 

4.4.2 Enkätundersökningen 

Här redovisas resultatet av enkätundersökningen. Svaren är omskrivna till flytande text, men 

originalsvaren i ja och nej-form går att läsa i Bilaga B. Aktörer som har svarat på enkäten är gata 

och Park (samhällsbyggnad), miljö- och hälsoskydd (samhällsbyggnad) och Gästrike Vatten AB.  
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Mål 

Miljö & Hälsoskydd anser att det inte finns något gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun. 

En åsikt som även Gästrike Vatten AB delar. Gata och park anser dock att det finns ett 

gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun.  
 

Ansvar inom organisationen 

Ansvarsfördelningen för dagvatten inom samhällsbyggnads anser miljö- och hälsoskydd är 

otydlig. Även Gata och Park anser att ansvarsfördelningen inom samhällsbyggnads är otydlig. 

Gästrike Vatten AB anser att ansvarsfördelningen inom deras egen organisation Gästrike Vatten 

AB inte är otydlig, men i Gävle kommun som helhet anser Gästrike vatten AB att 

ansvarsfördelningen för dagvatten är otydlig.  
 

Kommunikation 

Miljö- och hälsoskydd anser att det finns kommunikationsproblem mellan kommunala aktörer, 

privata företag, fastighetsägare. Gästrike Vatten AB kan inte svara ja eller nej på frågan om det 

finns kommunikationsproblem med andra kommunala aktörer, men de svarar igen att 

ansvarsfördelningen är otydlig för dagvatten i Gävle kommun. Gästrike Vatten AB anser likt 

Miljö- och hälsoskydd att det finns kommunikationsproblem med privata företag och 

fastighetsägare. Gata och park anser inte att det finns kommunikationsproblem med kommunala 

aktörer och inte med privata företag. Gata och Park anser att kommunikationen med 

fastighetsägare brister.  
 

Vem ska ni kontakta om dagvatten 

Vid frågan om det finns några problem eller otydligheter kring vem som ska kontaktas vid frågor 

som rör dagvatten, anser miljö- och hälsoskydd att det inte finns några problem. Något som både 

Gästrike Vatten AB och Gata och park är samstämmiga i.  
 

Miljörapporter 

I fråga om miljörapporter varierar svaren mellan de tre aktörer, som har svarat på enkäten. Miljö- 

och hälsoskydd presenterar inte sitt miljöarbete för dagvatten i form av miljörapporter. Gata och 

Park däremot svarade att de presenterar sitt miljöarbete för dagvatten i form av miljörapporter 

och de gör det regelbundet. Gästrike Vatten AB svarade att de inte presenterar sitt miljöarbete för 

dagvatten i form av miljörapporter och de kommenterade också att det inte finns krav på Gästrike 

Vatten AB att göra det.  
 

Tillsyn 

Miljö- och hälsoskydd anser att det finns problem med tillsynsarbete för dagvattenhanteringen i 

Gävle kommun. Detta är en åsikt som även Gata och Park delar. Gästrike Vatten AB svarade vet 

ej på den här frågan.  
 
 

Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

Enligt miljö- och hälsoskydd finns det problem med MKN i Gävle kommuns dagvattenpolicy. 

Gata och park svarade att det finns problem med MKN i dagvattenpolicyn. Gästrike Vatten AB 

visste inte om det fanns problem med MKN.  
 

Allmänt 
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Gästrike Vatten AB kommenterade också i svaren till frågorna om Mål, Ansvar, Kommunikation 

att iWater håller på att arbeta med förbättringar med de här områdena. 
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4.5 Förbättringsförslag 

Resultaten visar på att det finns förbättringspotential i Gävle kommuns dagvattenarbete när det 

gäller helhetsansvar, kommunikation, informering/kunskap, rapportering och finansiering. 

4.5.1 Helhetsansvar 

Förbättringsmöjligheter i frågor om ansvar har identifierats i både styrdokumenten, men även i 

kontakt med aktörer i Gävle kommun. Cettner, Ashley, Viklander & Nilsson (2011) tar upp 

problematiken med ansvar för dagvatten. Cettner et al. (2011) skriver att dagvatten ibland räknas 

som en ingenjörsfråga och ibland som en planeringsfråga. Det här leder till problem när ansvar 

för dagvattenhanteringen ska bestämmas. Vilken aktör ska egentligen ha hand om dagvattnet när 

det inte finns en tydlig definition av dagvatten? Cettner et al. (2011) beskriver även problem med 

att aktörer frånsäger sig visst ansvar för dagvatten med hänvisning till viss lagstiftning. Det leder 

till att ansvarsfördelningen för dagvatten blir otydlig. Ännu otydligare blir ansvarsfördelningen 

när lagstiftningsdokument säger olika (Cettner et al., 2011) vilket är fallet i PBL och LAV 

gällande dagvattenhanteringen, något som förstudien till det här projektet har visat (Hansson & 

Skoglund, 2016). Rapportförfattarnas förslag är därför att Gävle kommun upprättar en tydlig 

ansvarsfördelning för dagvatten. 
 

● För de olika faserna, planeringsfas, byggfas och driftsfas, ska det tydligt framgå vilken 

aktör som har hand om vilken del i respektive fas. Kommunledningen bör vara med i alla 

faser. Som det ser ut idag har kommunledningen ett stort ansvar i planeringsfasen, men 

inget ansvar i byggfasen. I driftsfasen har kommunledningen ett ansvar att sammanställa 

de andra aktörernas miljörapporter (Förslag till VA-plan, 2015). Det leder till att 

samhällsbyggnads får ta ett stort ansvar för dagvattenhanteringen i Gävle kommun. 

Särskilt komplicerat blir det med tanke på att samhällsbyggnads också har hand om 

tillsynen för dagvatten i Gävle kommun. Därför bör kommunledningen vara med i alla tre 

faserna för att få en bra kontroll och helhetsansvar på dagvattenhanteringen i Gävle 

kommun.  
 

● Fastighetsägare och privata företag nämns inte i de olika faserna i Gävle kommun. En 

anledning till att Gävle kommun har valt att inte ha med de här två aktörerna, i de olika 

faserna, kan vara att MB kap. 9, Miljöfarlig verksamhet inte tillåter tillsyn för de två ovan 

nämnda aktörerna när dagvatten inte räknas som avloppsvatten. Enligt MB kap. 9, räknas 

inte denna typ av dagvatten in i miljöfarlig verksamhet och Gävle kommun kan därför inte 

bedriva tillsyn hos aktören. Det leder till att aktörerna själva måste säga till att de vill gå 

med i det kommunala dagvattennätet. Det leder i sin tur till att aktörerna får stå för 

kostnaden att gräva en dagvattenledning från fastigheten till förbindelsepunkten. Den här 

tillsynslagstiftningen är inte unik för Sverige utan den finns även internationellt (Dhakal 

& Chevalier, 2015; SFS 1998:808 ). Rapport författarna föreslår därför att fastighetsägare 

och privata aktörer bör nämnas i de olika faserna i Gävle kommuns dagvattenpolicy 

istället för att stå i en separat del av dagvattenpolicyn. De bör även vara med i bygg- och 

driftsfas (Gävle kommun, 2004). Även de indirekta aktörerna, de som t.ex. övervakar, bör 

även de nämnas i styrdokumenten.  
 

● Dagvattengruppen bör fungera som kontaktperson för de aktörer eller personer som har 

funderingar gällande dagvatten i Gävle kommun. Idag ligger ansvaret utspritt på olika 

aktörer och ingen aktör vet med säkerhet vad deras ansvar för dagvatten egentligen ligger. 
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Rapportförfattarnas förslag är därför att dagvattengruppen har huvudansvaret för att 

organisera upp dagvattenhanteringen i Gävle kommun. Dagvattengruppen ska ha hand om 

kontakt med olika aktörer, informering av aktörerna och hjälpa till med frågor om 

dagvatten. Vid frågor som rör dagvattenhanteringen ska det gå att kontakta 

gruppen/personen och direkt bli kopplad till rätt aktör eller att få svar på frågan direkt.  
 

● Ett gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun bör enligt rapportförfattarna tas fram. I 

dagsläget finns det inte ett gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun. Gata & Park 

säger emot det här påståendet men Miljö- och hälsoskydd, Gästrike Vatten AB håller med 

att ett gemensamt mål saknas för dagvatten i Gävle kommun. Problemet med att arbeta 

utan ett mål är att det kan kompliceras eftersom det då är svårt att säga när arbete är klart. 

Utan ett mål finns det inte någon riktig tidspress på en aktör att ha genomfört ett arbete. 

Det riskerar att resultera i att arbetet inte blir genomfört. Att formulera ett gemensamt mål 

eller flera gemensamma mål för dagvatten bör dock vara relativt enkelt då målet skulle 

kunna formuleras i samband med ett samrådsmöte. Målet eller målen bör också vara 

flexibla på så sätt att de kan ta hänsyn till nya forskningsrön (Elkington, 1998). Ett av 

målen bör visa en strävan efter ständig förbättring, alltså ett mål som kanske aldrig blir 

uppfyllt i sig, men som gör att arbetet inte når en punkt där det anses som “färdigt”. Det är 

även viktigt att det gemensamma målet är tydligt för annars riskerar miljöarbetet med 

dagvattenhanteringen att bli lidande. Då aktörer inte kommer att veta vad som ska uppnås 

med målet (Peirson, Davey, Jones, Hadwen, Bishop, Beger, & Tomlinson, 2015).  
 

● Att ta fram en ansvarskarta skulle kunna ge en snabb och lättförståelig bild av hur 

situationen ser ut i dagsläget. Den skulle sedan kunna användas för att informera privata 

företag, fastighetsägare och allmänheten om hur ansvaret är fördelat för dagvatten i Gävle 

kommun. Om eventuella förändringar sker i fördelningen kan det sedan synliggöras 

relativt snabbt genom att en modifiering av ansvarskartan sker. 
 

4.5.2 Kommunikation 

Kommunikation är enligt VA-strategin en viktig fråga att lösa för en bra dagvattenhantering i 

Gävle kommun. Problemet är att de andra styrdokumenten inte tar upp kommunikationen som ett 

lika viktigt område att förbättra. Rapportförfattarnas enkätundersökning har visat att det finns 

brister i kommunikationen både mellan olika kommunala organisationer, men även mellan de 

kommunala och de icke-kommunala delarna, t.ex. fastighetsägare och privata företag. 

Kommunikationsproblemen kan allmänt bero på att olika aktörer har olika prioriteringar och 

intressen. Vilket kan leda till svårigheter som t.ex. när en dagvattenåtgärd ska förhandlas fram. 

Det kan vara så att en aktör ogillar förändringar eller misstror motparten vilket leder till att 

kommunikationen stagnerar (Tryhorn, 2009). Tryhorn (2009) nämner även att det finns brister 

kring kommunikationen och koordinationen globalt kring hanteringen av dagvatten.  
 

Därför är rapportförfattarnas förslag att kommunikationen tas upp i alla styrdokument. Det är 

viktigt att inget styrdokument säger emot ett annat rörande kommunikation, i Gävle kommun. 
 

● Gävle kommun bör sammanställa en komplett kontaktlista för aktörer, som har ansvar 

inom dagvatten, denna skulle underlätta kommunikationen mellan aktörer inom 

dagvattenhanteringen. Enligt Anna Nettelbladt finns ingen komplett kontaktlista över 
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aktörer inom dagvattenhanteringen för Gävle kommun och därför är en enkel åtgärd att 

skapa en komplett kontaktlista. 
 

● För att nå samstämmighet, samarbete och öka möjligheten till kommunikation och 

koordination, i linje med Tryhorn (2009), bör det hållas regelbundna möten om 

dagvattenarbetet i Gävle kommun. Då kan alla aktörer träffas, utbyta tankar och 

funderingar kring det pågående arbetet med dagvatten. Ett protokoll bör även skrivas för 

att aktörerna och andra intressenter ska se vad som har framkommit och vad de nu jobbar 

med i kommunen gällande dagvatten.  
 

4.5.3 Information/kunskapsansvar 

Vid rapportförfattarnas frågor om dagvatten har det framkommit att aktörer som verkar arbeta 

med dagvatten inte ansåg sig besitta den sakkunskap som krävdes för att svara på frågor om 

dagvatten.  
 

● Ett förslag är därför att aktörerna bör enas om en gemensam definition av dagvatten. 

Aktörerna bör också informeras om vad dagvatten är rent definitionsmässigt och hur 

dagvatten påverkar miljön. Det kommer annars att bli svårt att upprätta en bra 

ansvarsfördelning för dagvatten om inte aktörerna själva anser sig besitta den kunskap om 

ämnet, som är viktig del för att skapa en bra dagvattenhantering i Gävle kommun. Genom 

att ha ett webbaserat system kan informationen bli mer lättillgänglig för bl.a. 

beslutsfattare (Tryhorn, 2009).  
 

● Särskilt viktigt är det att aktörer, som Samhällsbyggnads, Kommunledningen och Gästrike 

Vatten AB har kunskap om dagvatten. De här tre aktörerna tar ett stort ansvar för 

dagvattenhanteringen i Gävle kommun. Om en aktör tar ett stort ansvar för dagvatten bör 

även aktören besitta den kunskap som krävs för att utföra sitt ansvar på bästa sätt. 
 

● Gävle kommuns dagvattenpolicy är idag 12 år gammal och rapportförfattarna ger därför 

förslaget att uppdatera policyn med nya ansvarsområden för aktörerna och ny information 

om dagsläget för Gävle kommuns dagvattenhantering(Gävle kommun, 2004).  
 
 

4.5.4 Miljörapporter samt finansiellt ansvar 

Miljörapportering gällande dagvatten verkar vara ett problem i Gävle kommun. Miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen (samhällsbyggnad), Gästrike Vatten AB svarade att de inte alls 

presenterar dagvattenarbete i några miljörapporter. Medan Gata och Park (samhällsbyggnad) 

svarade att de rapporterar sitt arbete i miljörapporter och att denna rapportering även sker 

regelbundet. Det verkar med andra ord finnas en förbättringspotential för rapportering av det 

miljöarbete som genomförs och därmed också potential för bättre transparens kring arbetet med 

andra aktörer. Det är frågor som Elkington (1998) tar upp som viktiga. 
 

En annan brist, som inte nämns varken i Gävle kommuns egna styrdokument eller av aktörerna 

som rapportförfattarna har kontaktat, är hur dagvattenhanteringen ska bekostas.  
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I Kalmars dagvattenpolicy nämns finansieringen av dagvattenåtgärderna i planeringsfasen medan 

information om detta saknas i Gävle kommuns dagvattenpolicy. Det här tar Morison och Brown 

(2010) också upp. Morison och Brown (2010) nämner att det är viktigt att tänka på ekonomin 

redan i planerings fasen. Om inte idéerna är finansierade i början av ett projekt kommer det bli 

svårt att motivera att förslagen genomförs. Eftersom annat kommer att få gå före t.ex. skola, vård 

omsorg, vägar mm. Därför är det viktigt att det finns pengar budgeterade för 

dagvattenhanteringen innan projektet startar (Kalmar kommun, 2011; Morison & Brown, 2010).  
 

● Ett förslag för att lösa avsaknaden av rapportering kring dagvattenarbetet är att uppmuntra 

eller sätta krav på aktörerna att presentera sina resultat i rapportform. Miljörapporterna 

bör ha ett liknande upplägg från år till år för att underlätta jämförelse. I likhet med det 

arbete John Elkington diskuterar i sin bok ”Cannibals with forks” skulle det kunna vara av 

intresse i Gävle kommun att inte endast genomföra rapportering när det finns ett krav på 

detta utan försöka att arbeta med miljörapportering frivilligt också (Elkington, 1998). I 

och med att miljörapporter skrivs går det att systematiskt följa kvalitén i arbetet. Om 

miljörapporterna är åtkomlig för allmänheten kan även organisationernas transparens öka. 

Vilket även det är i linje med vad Elkington (1998) skriver. 
 

● Ett förslag för att lösa det finansiella ansvaret är att Gävle kommun förtydligar, redan i 

planeringsfasen, vilken aktör som har hand om finansieringen av dagvattenåtgärderna. 

Risken är annars att dagvattenprojekten inte kommer att gå att genomföra eller att 

projekten prioriteras ner i fördel för andra mer angelägna åtgärder eller projekt. I samband 

med detta kan det också med fördel presenteras att en undviken miljöskada i dagsläget är 

en besparing för framtiden. Det kan vara värt att visa på vilket sätt miljöskador i framtiden 

räknas in i den ekonomiska bedömningen vid beslutstagande. Även detta förslag skulle 

kunna hjälpa till att öka transparensen för andra aktörer eller allmänheten vilket är viktigt 

enligt Elkington (1998). 
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5. Diskussion 

Författarna har valt att diskutera resultatet med fokus på förbättringsförslagen i kommande 

sektion 5.1 och sedan diskutera metodval under sektion 5.2. 

 

5.1 Diskussion om resultat 

För- och nackdelar med att föra in de redan beskrivna förbättringsförslagen diskuteras under 

denna sektion. 

5.1.1 Ansvar 

I det här projektet har förbättringsmöjligheter för främst ansvar och kommunikation 

uppmärksammats. I fråga om ansvar är det en svårighet att aktörerna inom dagvattenhanteringen 

inte vet var deras ansvar ligger. Aktörerna vet t.ex. inte om de har ett gemensamt mål för 

dagvattenhanteringen i Gävle kommun. Att arbeta utan ett mål, bör enligt rapportförfattarna vara 

komplicerat då det är svårt att veta om arbetet är klart, om dagvatten  problemen har lösts och om 

dagvattenhanteringen fungerar i Gävle kommun. Kommunledningen bör enligt rapportförfattarna 

ha ett huvudansvar för dagvatten, men i dagsläget ligger det hos Samhällsbyggnads, där ansvaret 

är uppdelat mellan flera olika avdelningar. Det kan därför bli svårt att fördela detta så att 

kommunledningen istället får ansvaret i alla tre faserna. Dagvattengruppen bör ha ett nära 

samarbete med kommunledningen om frågor om dagvatten, problem med dagvatten och 

kontakter med aktörer inom dagvattenhanteringen. Motivering till att genomföra förslaget är 

därmed att kommunledningen med hjälp av dagvattengruppen får helhetsansvaret. De aktörerna 

kan då delegera uppgifter och uppdrag med förväntan att få rapporter på resultatet.   
 

Fastighetsägare och privata företag bör också vara med i planeringsfasen, byggfasen och 

driftsfasen enligt förslaget från rapportförfattarna. Eftersom en stor del av Gävle stad består av 

fastigheter och företag är det märkligt om inte de aktörerna får vara med och ta del av 

information om dagvattenhanteringen redan i planeringsfasen. Idag är de här aktörerna inte med i 

någon av faserna. De aktörerna har istället ett eget kapitel i Gävle kommuns dagvattenpolicy. 

Motiveringen till att involvera fastighetsägare och privata företag är att öka transparensen i Gävle 

kommun. Genom att ha ett webbaserat system kan information bli mer lättillgänglig och 

ytterligare öka transparensen. Detta är något som även Tryhorn (2009) beskriver. Genom att ha 

detta webbaserade system kan fastighetsägare och privata aktörer bli underrättade om var de kan 

söka information som hålls uppdaterad, vilket är enklare än att ständigt dela ut den uppdaterade 

informationen. Svårighet kan uppstå i implementeringsfasen eftersom det är många 

fastighetsägare och företag i Gävle kommun som behöver nås av detta system. 
 

5.1.2 Kommunikation 

Kommunikation tas i dagsläget inte upp i som en viktig aspekt att lösa i alla av Gävle kommuns 

styrdokument, det nämns inte i t.ex. det miljöstrategiska programmet. Samtidigt ansåg alla 

aktörer som svarade på enkäten att det fanns någon typ av kommunikationsproblem mellan dem 

och åtminstone en annan aktör inom dagvattenhanteringen i Gävle kommun. T.ex. svarade alla att 

det fanns kommunikationssvårigheter med privata företag. Det är osäkert om Anna Nettelbladt 

har en kontaktlista till aktörerna inom dagvattenhanteringen, hon påpekade dock att det inte fanns 

en komplett sådan. Det kan skapa problem vid kommunikation med aktörer inom 
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dagvattenhanteringen. Bakgrunden till svårigheter med kommunikationen i Gävle kommun är att 

aktörerna inte vet var deras ansvar för dagvattenhanteringen i ligger. Därför har rapportförfattarna 

vid mail- och telefonkontakt skickats mellan olika aktörer inom Gävle kommun. Då aktören 

chansat på att kanske den eller den personen kan något om dagvatten. Om det däremot redan hade 

funnits en komplett kontaktlista. Med telefonnummer och mail, kunde rapportförfattarna direkt ha 

kopplats till rätt aktör och kanske även fått fler svarande aktörer på enkätfrågorna. Istället tolkade 

rapportförfattarna det som att aktörerna slussade runt dessa på måfå till olika aktörer.  
 

Ett av rapportförfattarnas förslag är att en komplett kontaktlista upprättas Om det finns en 

kontaktlista för alla aktörer underlättar det kommunikationen mellan aktörerna. När frågor ställs 

av utomstående är det lättare att hitta relevanta personer med sakkunskap om dagvatten. När en 

sådan väl är framtagen kan det lättare planeras och genomföras samråd. Skapandet av en 

komplett kontaktlista bör inte innebära några större problem. Förutom att det kan krävas en tids- 

och energimässig satsning. Det krävs också en uppdatering av denna lista årligen för att hålla den 

relevant och användbar. 
 

För att ytterligare förbättra kommunikationen är det rapportförfattarnas förslag att regelbundna 

möten om dagvattenarbetet i Gävle kommun hålls en gång i halvåret eller årligen. Om 

regelbundna möten skulle genomföras skulle de olika aktörerna få träffa varandra, utbyta 

information om det pågående dagvattenarbetet. Därmed skulle det leda till att aktörerna kan följa 

dagvattenarbetet, frågorna kring dagvatten kan få högre prioritering. En rapport bör skrivas efter 

varje möte för att aktörer som inte kunde närvara på mötet kan ta del av resultatet av mötet. Detta 

kan ge en tydligare bild av ansvaret i Gävle kommun men även förbättra kommunikationen 

mellan olika aktörer. 

5.1.3 Informering 

Vid kontakt med aktörerna i Gävle kommun har det framkommit att alla aktörerna inte anser ha 

nog stor kunskap om dagvatten. Det här kan ställa till med svårigheter främst om det är en aktör 

som samhällsbyggnads med ett stort ansvar för dagvatten.  

Rapportförfattarna ger därför förslaget att alla aktörer inom Gävle kommun bör informeras om 

vad dagvatten är rent definitionsmässigt och hur det påverkar miljön. Detta för att det är viktigt 

att alla aktörer, som förväntas arbetar med dagvattenhanteringen, har den kunskap som behövs 

för att kunna skapa en hållbar dagvattenhantering i kommunen och att denna kunskap inte endast 

innehas av ett fåtal personer. 

Problemet med att informera alla aktörerna om dagvatten är mest en energi- och tidfråga. Det 

kommer att ta tid och energi för aktörerna att skaffa tillräcklig kunskap om dagvatten, både 

allmänt och för att kunna ta hand om dagvattnet på ett hållbart sätt. Det kommer sedan att behöva 

satsas tid och energi för att kunna sammanställa en gemensam kunskapsbank och sedan 

ytterligare energi och tid för att förmedla denna.  

5.1.4 Miljörapporter samt finansiering 

Att regelbundet genomföra rapportering för dagvattenarbetet sker inte hos alla aktörer inom 

Gävle kommun. Detta kan anses varar en stor nackdel då transparensen påverkas till det negativa 

och kan riskera att leda till minskad motivering om delar av kommunen inte behöver presentera 

miljöarbetet inom dagvattenområdet. Tillsynen blir svårgenomförd om inget dagvattenarbete 

rapporteras i form av miljörapporter. I vissa fall hade det räckt med att läsa igenom rapporten. 
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Om det är något som eventuellt är otydligt i rapporten skulle följdfrågor kunna ställas av 

tillsynsansvarig som ett efterföljande steg.  

En av kommunledningens uppgifter, att sammanställa en sammanfattning av miljöarbetet, där 

dagvatten borde ingå, kommer samtidigt att bli mer lättgenomförd om alla aktörer kontinuerligt 

tar fram miljörapporter där dagvattenarbetet presenteras.  

Ett problem med att alla aktörer ska börja skriva rapporter för dagvattenarbetet är att det kommer 

att krävas en tids- och energimässig satsning från alla aktörer som i dagsläget inte gör detta. För 

att undvika att behöva starta från noll med att bygga upp en sådan miljörapport skulle dessa 

kunna skrivas på ett liknande sätt, t.ex. genom att inspiration tas från de organisationer som redan 

skriver miljörapporter där dagvatten inkluderas, såsom avdelningen Gata och park på 

samhällsbyggnad. 
 

Om finansiering och informationen presenteras blir organisationens transparens förstärkt och 

allmänheten kan ha större förståelse av de åtgärder som sätts in då den ekonomiska aspekten blir 

tydliggjord. 

Även gällande finansieringen kommer en tids- och energisatsning behöva läggas, denna kanske 

inte behöver vara stor, då dagens finansiering i princip endast behöver skrivas in i ett dokument.  
 
 

5.2 Diskussion om metodval 

I den här delen kommer val av metoder för insamlandet av data till rapporten att diskuteras.  
 

Litteraturstudien valdes eftersom den gjorde det möjligt att jämföra Gävle kommuns 

dagvattenrutiner med andra kommuner. Litteraturstudien gav svar på viktiga aspekter som borde 

finnas med i åtanke vid framtagandet av olika typer av ramverk. 

En nackdel med detta metodval är att den är tidskrävande i förhållande till de delar som slutligen 

ses som tillämpbara. 
 

De fördelar som fanns med mailkontakts-metoden, var enligt författarna, att den kunde vara 

relativt snabb och kunde tänkas ge mer flexibilitet för de som svarade, då dessa personer kunde 

lägga tid på att svara när de vill. Den kunde också vara mer flexibel för författarna, då de och de 

svarande inte behövde boka en tid/plats som var praktisk för dem båda samtidigt. En annan tanke 

var att tid för utskick och mottagning av svar kunde dokumenteras om detta skulle behövas.  

Några nackdelar med denna metod var att det fanns en risk att feltolkningar av frågor skett, då det 

inte fanns någon bra möjlighet att ställa följdfrågor till författarna, vid otydligheter. Det var även 

möjligt att aktörerna inte såg de mail som skickades ut och när vissa aktörer inte kände för att 

svara behövde de helt enkelt inte besvara mailet. Rent generellt kunde resultatet för enkäten blivit 

trovärdigare om fler aktörer hade svarat på frågorna.  
 

De fördelar som fanns med telefonkontakts-metoden var främst att det gick snabbt att få kontakt 

med aktörerna. Genom telefonkontakt skulle det gå lättare att styra intervjun och fler frågor 

kunde ha ställts.  

Nackdelen med telefonkontakten var att aktörerna som författarna lyckades få prata med, inte 

själva ansåg att de hade någon sakkunskap om dagvatten för att kunna svar på enkätfrågorna.  
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Det finns flera motiv till varför inte mer ingående intervjuer/personliga möten genomfördes. Ett 

motiv till varför personliga möten inte valdes är att i mailkontakt med Anna Nettelbladt 

framhävdes det som att aktörerna för dagvatten helst inte ville ha sådana möten på grund av den 

tid det krävde. 

Efter att ha analyserat resultatet från enkäten var tanken att genomföra mer ingående intervjuer av 

aktörerna för att få fram mer data om hur och var aktörerna ansåg att det fanns 

förbättringsmöjligheter. På grund av kommunikationsproblemen beslutade författarna att detta 

nog inte var en lämplig metod för det här projektet och strök denna för att hinna färdigställa 

övriga projektet till beslutad deadline. Om kontakten hade skett snabbare kunde mer tid lagts på 

steget att samla in ytterligare data från aktörer. 
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6. Slutsatser 

Det har framgått både i förstudien och i detta projekt att det finns förbättringspotential i Gävle 

kommuns dagvattenarbete. Enligt författarna finns de viktigaste förbättringsmöjligheterna i 

delarna kring ansvarsfördelning och kommunikation. 
 

Informationen går isär vad gäller ansvar, för kommunens olika styrdokument. Det råder en 

osäkerhet kring vilken aktör, som ska göra vad i dagvattenhanteringen. På grund av den här 

osäkerheten finns det kommunikationsproblem kring vilken aktör som ska kontaktas vid problem 

eller frågor om dagvatten i Gävle kommun. Därför bör någon aktör ta huvudansvaret för 

dagvattenhanteringen och göra ansvarsfördelningen för arbetet tydlig, förslagsvis bör detta ansvar 

ligga på kommunledningen. Detta för att ta hänsyn till flera aspekter, såsom ekonomisk, social 

och långsiktig hållbarhet. Rapportförfattarna föreslår att en komplett kontaktlista till aktörerna 

upprättas och att aktörerna försöker ha regelbundna möten där dagvattenhanteringen i kommunen 

diskuteras. Dessa skulle kunna underlätta kommunikationen i kommunen. 
 

Rapportförfattarna ger förslag på att Gävle kommun redovisar, i något av sina styrdokument, 

vilken aktör som har hand om finansieringen av dagvattenåtgärderna i kommunen. Det här var en 

brist som framkom genom en jämförelse av Gävle kommunsdagvattenpolicy med andra 

kommuners dagvattenpolicys. Förutom det ovanstående, föreslår rapportförfattarna att Gävle 

kommun informerar berörda aktörer om dagvatten. När rapportförfattarna kontaktade aktörerna 

ansåg nämligen flera aktörer att de inte hade den sakkunskap om dagvatten som behövdes för att 

svara på enkätfrågorna.  
 

Slutligen föreslås att ett gemensamt mål tas fram för att hjälpa till att få dagvattenarbetet i Gävle 

kommun mer koordinerat och öka motivation för att arbeta med dagvatten. 
 

Författarna anser att fördelarna med att införa förslagen är större än nackdelarna av att införa 

dessa. Om förslagen skulle genomföras skulle Gävle kommun kunna få ett dagvattenarbete som 

gör att de kan komma närmare deras vision om att vara en av de bästa miljökommunerna i 

Sverige. 
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7. Framtida studier  

Framtida studier skulle kunna undersöka om Gävle kommun väljer att lösa de brister som 

beskrivits (se dessa problem i avsnitt 1.2 “Förbättringsmöjligheter”) och i så fall på vilket eller 

vilka sätt de valde att lösa dessa. Framtida studier skulle även kunna innebära att ta fram “bättre” 

översiktbilder på ansvarsfördelningen i Gävle kommun. Andra framtida studier skulle kunna vara 

att ta fram dagvattenpolicys eller uppdateringar av dessa i andra kommuner, där förslagsvis 

förbättringsförslagen har byggts in redan vid författningen av dessa. 
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Bilaga A   Upplägget av enkätfrågor till aktörer 

 Namn:  

Mailadress: 

Tjänst/befattning: 

Verksamhet/organisation: 

 

Följande frågor är kopplade till dagvattenarbetet i Gävle kommun. 

1. Anser ni att det finns problem med Miljökvalitetsnormer (MKN) i dagvattenpolicyn i Gävle 

kommun? 

   Ja  Nej 

 

2. Anser ni att det finns ett gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun?  

Ja   Nej 

 

3. Anser ni att ansvarsfördelningen för dagvattenarbetet, inom er organisation, är otydlig?  

Ja   Nej 

 

4. Anser ni att det finns problem kring kommunikation med andra kommunala aktörer inom 

dagvattenområdet?  

Ja   Nej 

 

5. Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med privata företag kring frågor om 

dagvatten?  

Ja   Nej 

 

6. Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med fastighetsägare?  

Ja   Nej 

 

7. Anser ni att det finns problem gällande vem ni ska kontakta vid frågor/funderingar kring dagvatten?  

Ja   Nej 

 

8. Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten?  

Ja   Nej 

 

9. Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten regelbundet?  

Ja   Nej 

 

10. Anser ni att det finns problem med tillsynsarbetet inom dagvattenhanteringen i Gävle kommun?  

Ja   Nej 
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Bilaga B   Svar på enkätfrågor till aktörer 

 

 

 Fråga 

1 

Fråga 

2 

Fråga 

3 

Fråga 

4 

Fråga 

5 

Fråga 

6 

Fråga 

7 

Fråga 

8 

Fråga 

9 

Fråga 

10 

Miljö- och 

hälsoskydd 

Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Gata och 

park 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Gästrike 

Vatten AB 

Nej 

*1 

Nej 

*2 

N/A 

*3 

Ja 

*4 

Ja 

*5 

Nej Nej 

*6 

Nej N/A 

*7 

N/A 

*8 

 

 

N/A = inget ja/nej-svar 

*1 Arbete med detta pågår inom iWater-projektet 

*2 Nej, Inom Gästrike Vatten AB, men inom kommunen som helhet Ja. Även detta utreds i 

iWater-projektet. 

*3 Ansvarsfördelningen är otydlig, utreds i iWater 

*4 Med iWater kommer riktlinjer tas fram och då blir det tydligare för fastighetsägare och privata 

företag. 

*5 Med iWater kommer riktlinjer tas fram och då blir det tydligare för fastighetsägare och privata 

företag. 

*6 Vi har inget sådant krav på oss. 

*7 Vet ej 

*8 Vet ej 
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Svarande 1: 

Följande frågor är kopplade till dagvattenarbetet i Gävle kommun. 

Namn: Fredrik Juhlin 

Tjänst/befattning: Miljöinspektör 

Verksamhet/organisation: Samhällsbyggnad Gävle, Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen 

 

1. Anser ni att det finns ett gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun?  

Ja  Nej 

 

2. Anser ni att ansvarsfördelningen för dagvattenarbetet, inom er organisation, är 

otydlig?  

Ja  Nej 

 

3. Anser ni att det finns problem kring kommunikation med andra kommunala 

aktörer inom dagvattenområdet?  

Ja  Nej 

 

4. Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med privata företag kring 

frågor om dagvatten?  

Ja  Nej 

 

5. Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med fastighetsägare?  

Ja  Nej 

 

6. Anser ni att det finns problem gällande vem ni ska kontakta vid frågor/funderingar 

kring dagvatten?  

Ja  Nej 

 

7. Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten?  

Ja  Nej 

 

8. Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten 

regelbundet?  

Ja  Nej 

 

9. Anser ni att det finns problem med tillsynsarbetet inom dagvattenhanteringen i 

Gävle kommun?  

Ja  Nej 

 

10. Anser ni att det finns problem med Miljökvalitetsnormer (MKN) i 

dagvattenpolicyn i Gävle kommun? 

 Ja  Nej 
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Svarande 2: 

Följande frågor är kopplade till dagvattenarbetet i Gävle kommun. 

                   Namn:         

Tjänst/befattning: 

Verksamhet/organisation: Samhällsbyggnad Gävle/Gata och Park 

  

1.   Anser ni att det finns ett gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun? 

Ja                      Nej 

  

2.   Anser ni att ansvarsfördelningen för dagvattenarbetet, inom er organisation, är otydlig? 

Ja                      Nej 

  

3.   Anser ni att det finns problem kring kommunikation med andra kommunala aktörer 

inom dagvattenområdet? 

Ja                       Nej 

  

4.   Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med privata företag kring frågor 

om dagvatten? 

Ja                       Nej 

  

5.   Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med fastighetsägare? 

Ja                      Nej 

  

6.   Anser ni att det finns problem gällande vem ni ska kontakta vid frågor/funderingar kring 

dagvatten? 

Ja                       Nej 

  

7.   Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten? 

Ja                      Nej 

  

8.   Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten regelbundet? 

Ja                      Nej 

  

9.   Anser ni att det finns problem med tillsynsarbetet inom dagvattenhanteringen i Gävle 

kommun? 

Ja                      Nej 

  

10.  Anser ni att det finns problem med Miljökvalitetsnormer (MKN) i dagvattenpolicyn i 

Gävle kommun? 

  Ja                      Nej 

Svarande 3: 

Följande frågor är kopplade till dagvattenarbetet i Gävle kommun. 

 Namn:  
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Mailadress: 

Tjänst/befattning: 

Verksamhet/organisation: Gästrike vatten AB 

 

1. Anser ni att det finns problem med Miljökvalitetsnormer (MKN) i dagvattenpolicyn i 

Gävle kommun? 

   Ja  Nej  Vet ej(lades till av GVAB) 

 

2. Anser ni att det finns ett gemensamt mål för dagvatten i Gävle kommun?  

Ja   Nej 

Kommentar: Arbete med detta pågår inom iWater-projektet 

 

3. Anser ni att ansvarsfördelningen för dagvattenarbetet, inom er organisation, är otydlig?  

Ja   Nej 

Kommentar: Nej, Inom Gästrike vatten, men inom kommunen som helhet 

Ja. Även detta utreds i iWater-projektet. 

 

4. Anser ni att det finns problem kring kommunikation med andra kommunala aktörer 

inom dagvattenområdet?  

Ja   Nej  

Kommentar: Ansvarsfördelningen är otydlig, utreds i iWater 

 

5. Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med privata företag kring frågor 

om dagvatten?  

Ja   Nej  

Kommentar: Med iWater kommer riktlinjer tas fram och då blir det 

tydligare för fastighetsägare och privata företag. 

 

6. Anser ni att det finns problem kring kommunikationen med fastighetsägare?  

Ja   Nej 

Kommentar: Med iWater kommer riktlinjer tas fram och då blir det 

tydligare för fastighetsägare och privata företag. 

 

7. Anser ni att det finns problem gällande vem ni ska kontakta vid frågor/funderingar 

kring dagvatten?  

Ja   Nej 

 

 

8. Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten?  

Ja   Nej 

Kommentar: Vi har inget sådant krav på oss. 

 

9. Presenterar ni ert miljöarbete i form av miljörapporter gällande dagvatten regelbundet?  
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Ja   Nej 

 

10. Anser ni att det finns problem med tillsynsarbetet inom dagvattenhanteringen i Gävle 

kommun?  

Ja   Nej Vet ej(lades till av GVAB) 

 

 


