Bilaga 1 Ansvarsfördelning

Kommunledningskontoret

Fortsättning nästa sida.

Ansvarsområde

Processen

Har det övergripande strategiska
ansvaret för samhälls- och
bebyggelseplanering genom
planeringens miljöpåverkan
gällande dagvatten. Arbetet sker
genom att ta fram styrdokument
runt vattenstrategiska frågor, som
tas fram på hållbarhetsenheten.

●

Beaktar att dagvattenfrågan
är en betydelsefull faktor i
enskilda vattenförekomsters
åtgärdsprogram för att nå
MKN
● Informerar och
kommunicerar
dagvattenstrategin till
intressenter
● Tar fram Strategiska
dokument som
- kartlägger kunskap och
utveckling på
övergripande nivå
gällande hållbar
dagvattenhantering
- utarbetar handlingsplaner
med mål och aktiviteter
runt insatser för hållbar
dagvattenhantering

Projektering och kontroll

Byggprocessen

Drift- och underhåll

Tillsyn/Övrigt

Ansvarsområde
Stadsbyggnad, plan

Forts. Nästa sida

Processen

Klarlägger många frågor i
● Integrerar de fem dagvatteninledningsskedet av
strategierna i planarbetet
planprocessen som sedan utgör
underlag för det fortsatta arbetet. Översiktsplaneprocessen
Under planeringen utarbetas
● Pekar ut mark för
detaljplanen som är juridiskt
dagvattenhantering
bindande och som påverkar
dagvattenhanteringen i ett
Detaljplaneprocessen
område. Detaljplanen anger hur
● Involverar alla berörda
avlopps- och dagvattenfrågan ska
parter tidigt genom
lösas samt hur omkringliggande
samordning
områden ska säkras mot kraftiga
● Tar fram dagvattenutredning
skyfall och översvämningar.
i enlighet med
Roslagsvattens checklista och
enhetens mall
● Följer Svenskt vattens
publikation P105 “Hållbar
dag- och
dränvattenhantering” samt
P110 ”Avledning av dagdrän- och spillvatten”
● Bedömer om någon form av
dagvattenanläggning behövs
och vem som har ansvaret
● Säkerställer att de åtgärder
vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna, MKN
för vatten ska kunna följas
genom t.ex. LOD.
● Samordnar skyddsåtgärder
vid planeringen för att
hantera farligt gods med
planering av
dagvattenanläggningar
● Säkerställer att
dagvattenhanteringen kan
lösas inom planen genom att
t.ex. avsätta markytor, ex.
marken får inte hårdgöras
(minst 50 %) eller U områden
för allmänna ledningar inom
kvartersmark
● Prioriterar om möjligt öppna
dagvattenlösningar, som kan
utgöra ett positivt inslag i
bebyggelsen

Projektering och kontroll

Byggprocessen

Drift- och underhåll

Tillsyn/Övrigt

Ansvarsområde
Stadsbyggnad, plan
forts.

Processen
●

●

●

●

Stadsbyggnad, bygglov

Ansvarar för att säkerställa att
detaljplanens krav på placering
och nivåer uppfylls innan en
fastighetsägare erhåller bygglov.
Utanför detaljplan ska
bygglovsenheten säkerställa att
bebyggelsen är lämpligt
lokaliserad med hänsyn till risken
för översvämning.

Projektering och kontroll

Byggprocessen

●

●

Drift- och underhåll

Tillsyn/Övrigt

Säkerställer genom
detaljplanen att skyfall kan
omhändertas på ett säkert
sätt t.ex. sekundära
avrinningsvägar, ytor som
kan översvämmas
Redovisar
dagvattenhanteringen i
planbeskrivningen enligt de
fem dagvattenstrategierna
Anger lägsta
grundläggningshöjd enligt
Länsstyrelsen riktlinjer och
rekommendationer
Anger i detaljplanen vilka
plan- och
egenskapsbestämmelser som
är indirekt relevanta för
planens dagvattenhantering

Bygglovsprocessen
● Kräver in en redovisning/ett
underlag hur dagvatten ska
omhändertas inför att
startbesked ges
● Låter dagvattenhantering
ingå som en punkt vid det
tekniska samrådet utifrån
såväl bygglov som detaljplan
● Kontroll mot detaljplanens
bestämmelser inför lovbeslut
● Säkerställer placering av
byggnader utanför detaljplan
så att deras
dagvattenhantering inte
riskerar att medföra
betydande olägenhet för
omgivningen
● Informerar bygglovssökande
att de ska redovisa hur
dagvatten ska omhändertas
och vid behov renas och
fördröjas
● Informerar om givna bygglov
till SRMH, som ges möjlighet
att yttra sig

Upprättar nybyggnadskarta

Tillser att byggherren
och/eller kontrollansvarig
låter kontrollera anläggning
och kapacitet genom en
kontrollpunkt i
kontrollplaner vid större
projekt

●

Säkerställer att detaljplan
och bygglov fortfarande
efterlevs avseende
dagvattenhantering t.ex.
gälla att inte ytor hårdgjorts i
strid med planen

Ansvarsområde

Processen

Stadsbyggnad,
exploatering

Ansvarar för att
dagvattenhantering kan
genomföras i enlighet med
dagvattenstrategin i samband
med exploateringar

Exploateringsprocessen
● Uppmärksammar och
informerar byggherrar och
exploatörer på
dagvattenstrategin och deras
ansvar.
● Involverar Roslagsvatten i ett
tidigt skede inför avtalsskrivning och säkerställer att
VA-huvudmannens frågor är
beaktade innan avtal tecknas
vilket sker genom två eller
trepartsavtal
● Skriver (strategi 5) i
genomförandeavtal mellan
kommunen och exploatören
där avtalet
- kopplas till detaljplanen
- innehåller krav på
exploatören att på sin
fastighet, ansvara för
iordningställande av
erforderliga
dagvattensystem och
anläggningar i enlighet
med detaljplanen och
rådande lagstiftning samt
redovisa kontroll- och
skötselprogram
- kan möjliggöra ekonomiska incitament för en
bättre dagvattenhantering

Stadsbyggnad, tekniska
(både gata och park)

Ansvarar för kommunens parker
och dagvattenanläggningar för
kommunens egen mark (för
väghållare se nedan). Ansvaret
omfattar också vattenytor och allt
där ovanför för öppna allmänna
dagvattenanläggningar (VAhuvudmannen ansvarar för
anläggningens funktion, under
vattenytan).

●

●

●

●

●

Deltar aktivt i arbetet med
att utforma planområdets
dagvattenhantering i ett
tidigt skede
Bevakar estetiska och
rekreativa inslag i
dagvattenhantering
Uppmärksammar vid behov
berörda fastighetsägare på
deras ansvar
Säkerställa nödvändig
dagvattenhantering för
allmän platsmark
Tillämpar enkla och
kostnadseffektiva lokala
lösningar för
dagvattenhantering

Projektering och kontroll

Byggprocessen

Drift- och underhåll

●

●

●

●

●

●

●

Prioriterar vid planering av
nya områden om möjligt,
öppna dagvattenlösningar
som utgör ett positivt inslag i
bebyggelsen
Ansvarar för och bekostar
projektering, upphandling
och landskapsplanering,
estetiska inslag på allmän
platsmark
Installerar reningsanläggning, helst vid källan, lokala
lösningar på allmän
platsmark
Infiltrerar i mark som
alternativ till avledning via
ledningsnät
Renar vid behov dagvattnet
innan utsläpp till recipient

Ansvarar för, utför och
bekostar dagvattenlösningar
för kommunens vägar och
allmän platsmark.

●

●

Ansvarar, utför och bekostar
drift och underhåll av
kommunens (inte vahuvudmannens)
dagvattenanläggningar
Följer underhållsrutiner och
skötselplaner för
dagvattenanläggningar
Dokumenterar processer och
erfarenheter i genomförda
projekt

Tillsyn/Övrigt

Väghållare

Ansvarsområde

Processen

Projektering och kontroll

Ansvarar som huvudman för
gator och övriga allmänna platser
(kommunen, Trafikverket eller
väg- och samfällighetsföreningar)
för dagvattenhanteringen fram till
förbindelsepunkt, vid anslutning
till allmänna
dagvattenanläggningar, eller fram
till utsläpp till recipient.

●

●

Deltar aktivt i arbetet med
att utforma planområdets
dagvattenhantering i ett
tidigt skede

Byggprocessen

Infiltrerar i mark som
alternativ till avledning via
ledningsnät

Drift- och underhåll

Tillsyn/Övrigt

●

Ansvarar för skötsel av
dagvattenanläggningar samt
för avvattning av
vägområdet,
rännstensbrunnar med
tillhörande serviser och
vägdiken
Ansvarar inte för avvattning
av privat tomtmark. Krav ska
ställas på fastighetsägare för
att begränsa negativ
påverkan av dagvatten som
avleds via gatan
Ansvarar för rening och
fördröjning av dagvatten så
att åtgärdsnivåer och MKN
nås
Ansvarar för att hantering av
dagvatten som leds till
recipient sker enligt gällande
regelverk och styrdokument
som dagvattenstrategin och
lokala åtgärdsprogram för
vattenförekomster

●

Genomför en ny förrättning i
de fall privat tomtmark
behöver avvattnas via
vägdiken så att även
huvudmannaskapet för
avledningen av dagvattnet
från tomtmark blir tydligt.
Gemensamhetsanläggningar
kan även bildas för att lösa
dagvattenfrågan,
företrädesvis då lösningar
behövs i ett mindre
sammanhang. I ett större
sammanhang ska VAhuvudmannens ansvar
utredas.

Utför och bekostar driften av
va-huvudmannens (inte
kommunens)
dagvattenanläggningar
Påvisar/informerar
anmälningspliktiga
verksamheter kraven på
verksamhetsutövarens
egenkontroll.
Ansvarar vid behov för
rening av det dagvatten som
avleds i det allmänna
ledningsnätet

●

Kan utforma förslag på VAtaxa som möjliggör
ekonomiska incitament
Bereder ärenden om ABVA
samt VA- taxa till
Vaxholmsvatten och
kommunfullmäktige.
Om åtgärdsbehov finns på
grund av dagvattnets
föroreningsnivå ska
Roslagsvatten samråda med
SRMH för att bedöma om
anslutna fastigheter och
verksamhetsutövare kan
åläggas att vidta åtgärder
Bedömer om särtaxa kan tas
ut

●

●

●

Roslagsvatten och
Vaxholmsvatten
(VA-huvudman)

Vaxholmsvatten (dotterbolag till
Roslagsvatten) ansvarar som
huvudman för den allmänna VAanläggningen inom kommunen i
för driften av verksamheten.
Inom verksamhetsområde för
dagvatten ska huvudmannen
avleda, fördröja och vid behov
rena dagvatten från tomtmark
och allmän platsmark genom
anordningar som ingår i den
allmänna dagvattenanläggningen.
VA-huvudmannen är inte skyldig
att ta emot dagvatten som är
betydligt mer förorenat än vanligt
regnvatten.

●

●

●

●

●

Deltar aktivt i arbetet med
att utforma planområdets
dagvattenhantering från ett
tidigt skede t.ex. genom att
lämna beräkningsunderlag,
informera om befintliga
ledningsnät
Väljer för allmän
dagvattenanläggning
lämpligaste teknik för
platsen
Får remiss och yttra sig om
dagvattenutredningar.
Bevakar särskilt att kraftigt
förorenat dagvatten, så långt
som möjligt inte blandas
med mindre förorenat
dagvatten, tex. från tak
Samordnar arbetet kring
utveckling av checklistan för
dagvatten och övriga digitala
verktyg för dagvatten
Informerar och
kommunicerar med
befintliga och blivande
abonnenter

●

●

●

Tar hänsyn vid projektering
och dimensionering till att
nederbördsintensitet
bedöms öka med 10–20 %
fram till slutet av
århundradet.
Vid avledning av dagvatten
till yt- eller grundvatten i ett
större sammanhang, vilket är
anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet, ska anmälan
inlämnas till SRMH minst sex
veckor innan
dagvattenanläggningen tas i
drift
Renar, vid behov, dagvattnet
innan utsläpp till recipient.

●

●

Bereder ärenden om
inrättande av
verksamhetsområden (S, V,
Df, Dg) till Vaxholmsvatten
och kommunfullmäktige
Utför och bekostar den
allmänna
dagvattenanläggning som
behövs för rening och
fördröjning innan anslutning
kan ske

●

●

●

●

●

●

SRMH
(Tillsynsmyndighet)

Ansvarsområde

Processen

Ställer krav som är
tillsynsmyndighet (Södra
Roslagens Miljö- och
hälsoskyddsnämnd, SRMH) som
behövs för att miljöbalkens
bestämmelser ska följas.
Tillsynsmyndigheten ska genom
tillsyn av verksamheter, såväl
privata, kommunala som statliga,
kontrollera att
dagvattenhanteringen bedrivs i
överensstämmelse med
miljöbalken.

●
●

Projektering och kontroll

Byggprocessen

Drift- och underhåll

Får remiss på och yttrar sig
om dagvattenutredningar
Ställer krav på att dagvattnet
ska hålla viss vattenkvalitet
innan avledning får ske till yteller grundvatten

Tillsyn/Övrigt
●

●

●

Fastighetsägare/
Verksamhetsutövare
(även kommunen i
dessa roller)

Ansvarar för hantering av
dagvatten inom den egna
fastigheten. Den som vill
genomföra förändringar på sin
fastighet måste anpassa sig till
rådande förhållanden och får inte
skapa eller skada vattenvägar
eller flöden så att det medför
olägenheter för angränsande
fastigheter. Alla
verksamhetsutövare är ansvariga
för att inte släppa ut förorenat
dagvatten.

●

●

●

●

●

Infiltrerar dagvatten i mark
avledning via ledningsnät
saknas
Vidtar åtgärder för att
ledningar och recipienter
inte ska skadas vid tillfällig
verksamhet som
byggverksamhet,
bergborrning och liknande
Ansvar för att dag- spol- och
processvatten som avleds
från arbetsområdet
behandlas så att ingen
negativ påverkan uppstår i
VA- anläggningen eller i
recipienten
Installerar vid behov lokal
reningsanläggning, helst vid
källan, på kvartersmark
Åtgärdar källorna till
föreningar och begränsar
dess spridning till dagvatten

●

Utför och bekostar de
åtgärder som behövs för
rening och fördröjning på
fastigheten innan anslutning
får ske till allmän
dagvattenanläggning

●

Följa ABVA

Bedömer utifrån lagstiftning
och dagvattenstrategin
behovet av åtgärder för att
begränsa dagvattnets
negativa påverkan på yt- och
grundvatten vid respektive
utlopp
Föreskriver vid behov
fastighetsägare och
verksamhetsutövare att vidta
åtgärder för att begränsa
dagvattnets negativa
påverkan på yt- och
grundvatten
Om åtgärdsbehov finns på
grund av dagvattnets
föroreningsnivå ska SRMH
samråda med Roslagsvatten
för att bedöma om anslutna
fastigheter och
verksamhetsutövare kan
åläggas att vidta åtgärder
eller om åtgärder ska vidtas
på den allmänna
anläggningen

Exploatörer/Byggherrar

Ansvarsområde

Processen

Projektering och kontroll

Byggprocessen

Drift- och underhåll

Tillsyn/Övrigt

Ansvarar som
exploatör/byggherre för att
planera, projektera och utföra de
dagvattenanläggningar som de
enligt detaljplan, bygglov, avtal
eller motsvarande är skyldig att
utföra.

●

●

●

●
●

●

●

Bekostar
dagvattenutredning, som tas
fram med kravframställan
utifrån Roslagsvattens
checklista för dagvatten
Deltar aktivt i arbetet med
att utforma planområdets
dagvattenhantering i ett
tidigt skede

●

●

●

Hanterar dagvatten på det
sätt som lagen, detaljplanen
samt eventuellt
exploateringsavtal kräver
Avledning av dagvatten till
yt- eller grundvatten i ett
större sammanhang är
anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet. Anmälan ska
inlämnas till SRMH minst sex
veckor innan den tas i drift.
Vidtar åtgärder för att
ledningar och recipienter
inte ska skadas vid tillfällig
verksamhet som
byggverksamhet,
bergborrning och liknande
Ansvarar för att dag- spoloch processvatten som
avleds från arbetsområdet
behandlas så att ingen
negativ påverkan uppstår i
VA- anläggningen eller i
recipienten

Utför och bekostar de
åtgärder som behövs för
rening och fördröjning på
fastigheten innan anslutning
får ske till allmän
dagvattenanläggning. Detta
kan även göras av exploatör

Följer ABVA
Ser till att ett drift- och
skötselavtal tas fram, liksom
en egenkontrollplan

Säkerställer att
fastighetsägaren/bostadsrätt
sföreningen eller
motsvarande får tillräcklig
information om
dagvattenanläggningen och
dess skötsel

