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Inbjudan till Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten
2017
Inledning
Ni bjuds in att delta i Miljösamverkan Skånes tillsynskampanj om dagvatten som startar i januari
2017.
Miljösamverkan Skåne genomför 2016-2017 Projekt
dagvatten. Tillsynskampanjen kan ses som en del i
kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet för
att uppfylla EU:s Vattendirektiv så att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Projektets första fas avslutades med en
utbildningsdag i september 2016. Den andra fasen i
projektet, tillsynskampanjen, ska fungera som en inledning och en uppstart för arbetet med tillsyn på
dagvatten i kommunerna, utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
Tillsynskampanjen omfattar två delar:
1. Tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar– med syfte att genomföra tillsyn på ett valfritt
antal dagvattenanläggningar, med hjälp av en checklista. Projektarbetsgruppen ska göra en
sammanställning av de uppgifter som rapporteras in från kommunerna, för en regional
överblick av status.
2. Granskning i planarbetet – granskning av översikts- och detaljplaner med syfte att undersöka
hur miljöfrågorna hanteras vid denna planering.
Projektarbetsgruppen kommer att arrangera ett uppstartsmöte den 17 januari 2017 i Kristianstad.

Avgränsningar
Miljöförvaltningarna (miljökontoren/miljöförbunden) som deltar väljer själva om de vill delta i en
eller två delar av tillsynskampanjen. Inom varje del bestämmer miljöförvaltningen också hur många
anläggningar som väljs ut för tillsyn eller hur många planer som granskas.
Tillsynen inriktas på dammar och knutpunkter dit dagvatten transporteras.

Tid-och aktivitetsplan
Sista dagen för anmälan till projektet
Uppstartsmöte
Tillsynsperiod
Rapportering till projektarbetsgruppen

31 december 2016
17 januari 2017
17 januari 2017 – 30 september 2017
senast 30 september 2017

Anmälan
Meddela projektarbetsgruppen att ni vill vara med i tillsynskampanjen senast den 31 december!
Anmälan görs till elin.ulander@kfsk.se , skriv ”Anmälan dagvatten” i ämnesraden.
Skriv i anmälan:
-Kommun
-Kontaktperson
-Om, och i så fall namnen på de som vill delta på uppstartsträffen den 17 januari

Projektmaterial





Inbjudan med länkar till enkäter för återrapportering till projektarbetsgruppen
Instruktion – vägledning för tillsynskampanjen
Checklista för tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar
Checklista med för granskning av befintliga planer

Rapportering
Del 1 befintliga dagvattenanläggningar
Rapportering av resultaten görs i formulär ”MSS rapportering dv befintliga anläggningar” som

nås via länken https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1089338&Pwd=94365522
För varje kontrollerad anläggning används ett formulär (stäng formuläret och klicka på länken igen).
Vid varje fråga finns det, förutom kryssalternativ, plats att skriva synpunkter i fritext, gör gärna det!

Del 2 granskning i planarbetet
Rapportering av resultaten görs i det formulär ”MSS rapportering dv planer” som nås via länken

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1089340&Pwd=91649695
För varje granskad plan används ett formulär (stäng formuläret och klicka på länken igen). Vid varje
fråga finns det, förutom kryssalternativ, plats att skriva synpunkter i fritext, gör gärna det!

Projektarbetsgrupp - kontaktpersoner
Om ni har frågor om projektet kan ni kontakta någon av deltagarna i projektarbetsgruppen:
Anna-Karin Åkesson
Hanna Pettersson
Stefan Andersson
Øjvind Hatt
Ann Nilsson
Göran Jansson
Elin Ulander

anna-karin.akesson@kristianstad.se
hanna.pettersson@staffanstorp.se
stefan.andersson@lund.se
ojvind.hatt@bromolla.se
ann.m.nilsson@lansstyrelsen.se
goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
elin.ulander@kfsk.se

Kristianstad
Staffanstorp
Lund
Bromölla
Länsstyrelsen
Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen
Miljösamverkan Skåne/KFSK

