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Abstract 

Purpose: Focus on stormwater management is important because water pollution and 

flood risks are increasingly anticipated effects of climate change and urbanization. In 

case of urban growth areas, municipalities want to exploit the existing ditches rather 

than install new pipes. Here cooperation with agricultural drainage organizations may 

be required. This study contains exposition of key factors to facilitate such 

cooperation’s to support sustainable urban development. The purpose of this study is to 

facilitate the cooperation between agricultural drainage organizations and 

municipalities in order to avoid flooding and pollution which urbanization and climate 

change can result in. The objective is to identify factors that can help improve 

cooperation between agricultural drainage organizations and municipalities. 

Method: The study was carried out as a case study of municipal cooperation with 

agricultural drainage organizations. Data was collected from literature studies and semi-

structured interviews with municipalities with previous such experiences; Linköping 

and Norrköping. 

Findings: The factors that can improve cooperation are foremost communication 

between both parties in order to find mutual benefits and to keep the registers over 

agricultural drainage organizations updated. This case study has shown that 

improvement of collaboration can be achieved through counseling support from a 

transparent actor. Norrköping Municipality wishes for a simple handbook accessible 

even to actors with little to no prior knowledge about the process. The case study has 

also shown that agricultural drainage organizations are stakeholders who have a high 

interest in influencing projects while also having the power to control the project's time 

aspect. These are the key stakeholders of the project, who are important players for the 

project as a whole and who must be prioritized, kept informed and satisfied to facilitate 

collaboration. To maintain sustainable urban development the risks of flooding and 

water pollution need to be minimized to protect biodiversity. Open ditches mitigate the 

load on drainage systems which reduces the risk of flooding and support biodiversity. 

Implications: Knowledge of the importance in using open ditches is necessary to 

maintain sustainable urban development. There is data missing in the registers over 

agricultural drainage organizations since they are not updated. This results in 

difficulties for municipalities when trying to reach the correct person. This problem 

also results in some agricultural drainage organizations missing knowledge of their part 

in projects. There is also no authority to consult in these cooperative projects. 

Limitations: The study does not consider other aspects beside the cooperation between 

municipalities and agricultural drainage organizations. Only municipalities with prior 

experience of working with agricultural drainage organizations were questioned as the 

questions required certain knowledge about these processes. It was also appropriate to 

only consider factors that affect the cooperative process without studying other 

affecting aspects like the permeability or water uptake of plants since this does not 

affect the results of the study.  

Keywords: Agricultural drainage organization, Cooperation, Stormwater management, 

Urbanization, Water resource management.  
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Sammanfattning 

Syfte: Fokus på dagvattenhantering är viktigt eftersom översvämnings- och 

föroreningsrisker blir allt mer förekommande på grund av klimatförändringar och 

urbanisering med en ökad andel hårdgjorda ytor. Vid exploatering vill kommuner 

utnyttja befintliga diken istället för att bygga nya ledningssystem, därmed kan de 

behöva samverka med markavvattningsföretag. Syftet med studien är att underlätta 

samarbetet mellan markavvattningsföretag och kommuner för att undvika 

översvämningar och föroreningar som förändring av stad och klimat kan medföra. 

Målet är att identifiera faktorer som kan förbättra samverkan mellan markavvattnings-

företag och kommuner. 

Metod: Studien utgår ifrån en fallstudie som består av kommuner som har samverkat 

med markavvattningsföretag. De datainsamlingsmetoder som använts för att besvara 

frågeställningarna är litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer med kommuner 

som har erfarenhet av sådana samverkansprocesser; Linköping och Norrköping.  

Resultat: De faktorer som kan förbättra samverkan är framförallt kommunikationen 

mellan parterna för att finna ömsesidiga nyttor och att uppdatera registren över 

markavvattningsföretag. Fallstudien har visat att förbättring av samverkan kan uppnås 

genom rådgivningsstöd från en transparent aktör. Norrköpings kommun önskar bland annat 

en enkel handbok som är framtagen av någon myndighet för att få det transparent och som 

är anpassad för aktörer med mindre kännedom kring processen. Fallstudien har även påvisat 

att markavvattningsföretag är en intressent som har hög angelägenhet att påverka projekt 

samtidigt som de har makt att styra projektets tidsaspekt. Dessa är projektets 

nyckelintressenter som är viktiga aktörer för projektets helhet och som måste prioriteras, 

hållas informerade och nöjda för att underlätta samverkan. För att upprätthålla en hållbar 

stadsutveckling behöver översvämnings- och föroreningsrisker minskas för att skydda 

naturresurser och bevara den biologiska mångfalden. Öppna diken mildrar belastningen 

på avloppssystemen som i sin tur minskar risker för översvämningar och främjar 

biologisk mångfald. 

Konsekvenser: Kännedom om betydelse av användandet av öppna diken är nödvändigt 

för att upprätthålla hållbar stadsutveckling. Det saknas uppgifter i registren över 

markavvattningsföretag eftersom de inte är uppdaterade. Det kan därmed bli ett 

detektivarbete för kommuner att komma fram till rätt person. Denna problematik 

medför även att en del markavvattningsföretag saknar kännedom om dess roll i 

projekten. Det finns dessutom ingen myndighet att rådfråga i dessa samverkansprojekt. 

Begränsningar: Det var endast kommuner med erfarenheter av dessa projekt som 

inkluderades i undersökningen eftersom frågeställningarna krävde viss kännedom om 

markavvattningsföretag. Det var även lämpligt att endast ta hänsyn till faktorer som 

berör samverkansprocessen, utan att studera övriga påverkande aspekter såsom jordens 

permeabilitet eller växters vattenupptag eftersom detta inte påverkar studiens utfall. 

Nyckelord: Dagvattenhantering, Markavvattningsföretag, Samverkan, 

Stadsutveckling, Urbanisering, Vattenverksamhet.
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Ordlista 

Markavvattningsföretag/Dikningsföretag: Samfällighet som bildats i syfte att 

förbättra markavvattningen, oftast för att kunna utvinna mer jordbruksmark. Det är en 

organisation som tillsammans skapar och förvaltar dess vattenanläggningar. 

LSV – Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

MB – Miljöbalken 

PBL – Plan och bygglagen 

VL – Vattenlag  

ÄLV – Äldre vattenlag 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger bakgrund till studien, samt presenterar ämnets mål med dess 

frågeställningar. Därtill beskrivs arbetets avgränsningar och avslutas med rapportens 

disposition. 

Denna rapport genomfördes som en del av kursen Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 

hp, vid Tekniska Högskolan i Jönköping för utbildningsprogrammet Byggnadsteknik, 

inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg och vattenbyggnadsteknik, 180 hp (Jönköping 

University, 2018). Kursen behandlar fördjupande kunskaper inom grundutbildningen 

med hjälp av identifiering, kartläggning, problemlösning och producering av ny 

kunskap. Denna studie omfattar identifiering av nyckelfaktorer som kan underlätta 

samverkan mellan markavvattningsföretag och kommuner med incitament för hållbar 

stadsutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med Visual Water, ett 

forskningsprojekt på Linköpings universitet där medverkande forskare utvecklar en 

interaktiv visualiseringsplattform för hållbar dagvattenhantering och planering. 

1.1 Bakgrund 
Markavvattningsföretag, även kallat diknings-, torrläggnings-, vattenavlednings-, 

sjösänknings- och invallningsföretag, består av en samfällighet som bildats i syfte att 

förbättra markavvattningen. Samfälligheten är alltså den organisation som skapar och 

förvaltar dess vattenanläggningar (Hammarberg, Andersson & Johansson, 2015). Det 

är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken kapitel 11 § 13 och 14 (SFS 1998:808) att avleda 

oönskat vatten genom dränering, dikning eller invallning eftersom sådana 

avvattningsanläggningar anses skadliga för miljön. 

Nederbördsmönstret har gått i riktning mot högre regnintensitet vilket innebär en 

belastning som de befintliga dagvattensystemen oftast inte kan hantera. 

Översvämningen i Malmö år 2014 är ett exempel på en allvarlig händelse där skyfallet 

var kraftigare än ett 100-årsregn, medan dagvattensystemet enbart var dimensionerat 

för ett 10-årsregn (Sörensen & Mobini, 2017). Utveckling av ledningsnätet kräver stora 

ekonomiska resurser, därför vore det mer lönsamt att istället avleda dagvattnet via 

markytans naturliga tvärfall och med hjälp av infiltrationsytor (Wood, Stone, Anderson 

& Petersson, 2017). Det är därmed lämpligt att nyttja klassiska system såsom diken för 

att avleda större mängder vatten (Lidström, 2012). I samband med exploatering och 

urbanisering där odränerade ytor som hustak, asfalt och trottoarer byggs ökar behovet 

av hållbara avvattningslösningar för att hantera dagvattenflödet. Detta gav upphov till 

ett intresse för ombyggnation och/eller renovering av befintliga vattenanläggningar 

(Hammarberg et al., 2015). Enligt lagen om allmänna vattentjänster kapitel 6 (SFS 

2006:412) har kommunen skyldighet att anordna vattentjänster för blivande bebyggelse 

vid exploatering. Dessa bör inrättas med lämpliga dagvattensystem som förhindrar 

översvämningar som kan drabba samhället. Kommuner kan därför behöva tillämpa 

samverkan med markavvattningsföretag för att utnyttja dess befintliga 

vattenanläggningar. En sådan handling kräver en så kallad omprövning, vilket ger den 

information som behövs för att vidta de åtgärder som krävs för att behandla det nya 

dagvattenflödet till vattenanläggningarna (Hammarberg et al., 2015). 
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1.2 Problembeskrivning  
Översvämnings- och föroreningsrisker blir allt mer förkommande på grund av 

klimatförändringar och urbanisering med en ökad andel hårdgjorda ytor. Problemet 

ligger i att förutsättningarna har förändrats sedan dagvattensystemen utformades 

(Sörensen & Mobini, 2017). Exploatering har dessutom ökat parallellt med 

klimatförändringar vilket har bidragit till ökade risker för översvämningar som drabbar 

samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt (Saraswat, Kumar, & Kumar Mishra, 

2016). Vid exploatering och/eller urbanisering vill kommuner utnyttja befintliga diken 

för att undgå utbyggnad av ledningsnätet eftersom det är en mycket kostsam handling 

(Wood, Stone, Anderson & Petersson, 2017). Kommuner kan därmed behöva samverka 

med markavvattningsföretag för att utnyttja dess vattenanläggningar såsom diken. De 

befintliga dikena är oftast inte är dimensionerade för det ökade dagvattenflödet som 

tillkommer från urbana miljöer. Kommuner blir då tvungna att utföra tidskrävande 

omprövningar och åtgärder för att vattenanläggningarna ska kunna hantera de nya 

förutsättningarna (Hammarberg, Andersson & Johansson, 2015).  

Kommunikationen mellan aktörerna kan ske med hjälp av länsstyrelsens och 

lantmäteriets digitala register över markavvattningsföretag, dessvärre saknas mycket 

information i arkiven. Det uppstår även bekymmer när markavvattningsföretag inte har 

tillräcklig kännedom om dess vattenanläggningar, särskilt vid nya fastighetsindelningar 

och vid nya markägare. Brist på underhåll är dessutom vanligt förekommande när 

markägare saknar kännedom, särskilt där vattenanläggningen är rörlagd 

(Jordbruksverket, 2014).  

Dagvattenledningssystem kan anslutas till öppna diken för att minska risken för 

översvämningar eftersom det mildrar belastningen på avloppsledningsnäten (Sörensen 

& Mobini, 2017). En annan fördel med öppna dagvattensystem är att vattnet kan filtrera 

föroreningar såsom tungmetaller och andra kemikalier innan det rinner vidare. Detta 

minskar i sin tur föroreningsbelastningen på vattendragen (Dollinger, Dagés, Bailly, 

Lagacherie, & Voltz, 2015). En underdimensionerad vattenanläggning anses riskfylld 

eftersom både översvämningar och föroreningar har allvarlig inverkan på organismer. 

Det är därför nödvändigt att förbättra befintliga dagvattensystem för att uppnå hög 

vattenkvalitet och samtidigt behålla den naturliga orörda miljön på ett hållbart sätt 

(Saraswat, Kumar, & Kumar Mishra, 2016). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Syftet med studien är att underlätta samarbetet mellan markavvattningsföretag och 

kommuner för att undvika översvämningar och föroreningar som förändring av stad 

och klimat kan medföra. Målet är att identifiera faktorer som kan förbättra samverkan 

mellan markavvattningsföretag och kommuner.  

De frågeställningar som ska besvaras för att uppfylla målet är följande: 

1. Vad har markavvattningsföretagets roll haft för påverkan i den kommunala 

vattenhanteringen? 

2. Vilka problem uppstår i samarbetet när en kommun vill exploatera en stad på 

jordbruksmark och/eller ändra dagvattenhanteringen? 

3. Vad behöver utvecklas för att samverkansprocessen skall bli enklare att 

genomföra? 
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1.4 Avgränsningar 
För arbetets omfattning har följande avgränsningar gjorts: 

▪ Arbetet har avgränsats till Norrköping- och Linköpings kommun som har 

samverkat med markavvattningsföretag vid exploatering av stad. Det var 

lämpligt att endast studera erfarna kommuner eftersom frågeställningarna 

krävde viss kännedom om markavvattningsföretag. 

▪ Rapporten tar inte hänsyn till övriga påverkande aspekter utöver samverkan 

mellan markavvattningsföretag och kommuner. 

1.5 Disposition 
Avsnittet presenterar rapportens uppbyggnad för att ge läsaren överblick av studiens 

upplägg som illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1. Rapportens disposition.  

Kapitel 1 
Inledning

Kapitlet inleds med bakgrundsmaterial till projektets huvudområde 
som anknyts till undersökningens problembeskrivning. Därefter 

presenteras studiens mål och frågeställningar som i sin tur avgränsas 
för att klargöra arbetets omfattning. 

Kapitel 2 
Metod

Kapitlet presenterar arbetets undersökningsstrategi som används för 
att besvara frågeställningar och målet. Metodvalet består av 

litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer. Avslutningsvis 
beskrivs arbetsgången och rapportens trovärdighet.

Kapitel 3 
Teoretiskt 
ramverk

Kapitlet berör den vetenskapliga grunden för rapportens 
huvudområden; bestämmelser och intressentanalys. 

Kapitel 4 
Empiri

Kapitel redogör de empiriska data som samlats in för 
undersökningen. Först beskrivs fallstudien och redovisning av 

intervjuerna med Norrköpings- och Linköpings kommun. 
Avslutningsvis presenteras litteraturstudier om konsekvenser av 

klimatförändringar, och dagvattenhantering i urbana miljöer. 

Kapitel 5 
Analys och 

resultat

Kapitlet analyserar den insamlade empirin i relation till det 
teoretiska ramverket, samt pekar på likheter och skillnader inom 

empirin. Kapitlet avser det resultat som kommer att besvara 
frågeställningarna och uppfylla studiens mål.

Kapitel 6 
Diskussion och 

slutsatser

Kapitlet diskuterar resultatet och kommer fram till studiens slutsatser 
och rekommendationer, samt ger förslag åt vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel redovisar en översiktlig beskrivning av arbetets undersökningsstrategier 

och återkopplar metoder som valts till datainsamling för att besvara studiens 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras en detaljerad beskrivning av arbetsgången 

för att säkerhetsställa lika resultat vid upprepning. Slutligen redogörs trovärdigheten 

för de valda metoderna. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Metodvalet berörs av frågeställningarna där utgångspunkten i denna studie endast är i 

behov av kvalitativt inriktad forskning. En kvalitativ datainsamlingsmetod omfattar 

enskilda individers åsikter där den sociala verkligheten studeras och analyseras utifrån 

tolkningar enligt Nationalencyklopedin (u.å).  

Studien utgår ifrån en fallstudie som består av kommuner med erfarenheter kring 

samverkan med markavvattningsföretag. En fallstudie avser en mindre undersöknings-

grupp som ska täcka ett helhetsperspektiv (Patel & Davidson, 2011). Det betyder att en 

liten del ska kunna omfatta ett större förlopp, vilket innebär försiktighet i de slutsatser 

som dras (Ejvegård, 2010). Denna fallstudie var beroende av aktörernas avgränsning 

och situation, därför studerades kommunernas åsikter kring processen och dess 

tillvägagångsätt för att få inblick i deras situation. 

Semistrukturerade intervjuer har bland annat valts till datainsamlingsmetod eftersom 

intervjun kunde ha viss riktning med frågorna, men samtidigt tilläts respondenterna ta 

ut svängarna med öppna svar på andra frågor också. Det var särskilt fokus på praktiska 

exempel för att få förståelse kring situationernas aspekter. Det har även genomförts 

litteraturstudier för att studera de teoretiska ramarna och bilda en uppfattning om 

forskningsområdet (Patel & Davidson, 2011). Detta granskades systematiskt, metodiskt 

och kritiskt i vetenskapliga perspektiv med bedömning av informationens trovärdighet 

(Thurén, 2013). 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Avsnittet presenterar de valda undersökningsmetoderna i relation till varje 

frågeställning. Kopplingen illustreras i Figur 2. 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metod för datainsamling.  

2.2.1 Frågeställning 1 
Vad har markavvattningsföretagets roll haft för påverkan i den kommunala 

vattenhanteringen? 

Markavvattningsföretagets roll anknyts till vilken typ av intressent de tillhör. Den 

kommunala vattenhanteringen syftar till miljömässiga incitament men också till 

vattenlagarna som anger vilka skyldigheter som berör aktörerna. Frågeställningen 

besvarades därför genom litteraturstudier om intressentanalys och bestämmelser. Det 

var även lämpligt att ställa intervjufrågor till kommunerna som har erfarenheter av 

samverkansprojekt med markavvattningsföretag.  

2.2.2 Frågeställning 2 
Vilka problem uppstår i samarbetet när en kommun vill exploatera en stad på 

jordbruksmark och/eller ändra dagvattenhanteringen? 

För att underlätta tillvägagångssättet behövdes kännedom om vilka problem som 

uppstått i tidigare projekt. Detta besvarades framförallt genom intervjuer med 

kommunerna som gav praktiska exempel av situationer där de upplevt problematik. 

Litteraturstudier om bestämmelser ansågs även ha en betydande koppling till 

frågeställningen eftersom bristande förståelse till projektet kan vara en påverkande 

faktor. 

2.2.3 Frågeställning 3 
Vad behöver utvecklas för att samverkansprocessen skall bli enklare att genomföra? 

Frågeställningen utgår från den information som aktörerna värderar för ett effektivt 

samarbete. Detta besvarades genom intervjuer med kommunerna där de fick nämna 

vilka stöd som de värderar och önskar i dessa processer. Det studerades litteraturstudier 

om bestämmelser eftersom det ansågs betydande till motiven för utveckling av 
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samverkan. Litteraturstudier om intressentbemötande studerades även i syfte att 

undersöka markavvattningsföretag som intressent och på så sätt förenkla 

intressenthanteringen. Frågeställningen är dessutom beroende av den kännedom som 

erhålls från frågeställning 1, om hur processen påverkas av bestämmelserna. 

2.3 Litteraturstudie 
Litteratursökning har genomförts för både tryckt och elektroniskt material i lämpliga 

databaser för ämnesområdet byggnadsteknik. Sökningarna har framförallt bestått av 

engelska sökord för att få en mer omfattande undersökning. Detta har sedan avgränsats 

till dokumenttyp och utgivningsår. Litteratursökningen redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Litteratursökning, sökord, databaser. 

Sökord Typ Årtal Databas och antal träffar 

(“urban stormwater” OR 

"urban flood”) AND “Malmö” 

Review articles + 

Research articles, 

Articles 

2015-2019 Science Direct – 18 st 

Springer Link – 4 st 

Taylor & Francis Online – 1 st 

“urban stormwater” AND 

“management” AND 

“strategies*” AND “water 

cycle” AND “urbanization” 

AND “climate change” 

Review articles + 

Research articles, 

Articles 

2015-2019 Science Direct – 34 st 

Springer Link – 24 st 

Taylor & Francis Online – 17 st 

“ditches” AND “landscape 

management” AND 

“agricultural drainage”  

Review articles + 

Research articles, 

Articles 

No limits Science Direct – 11 st 

Springer Link – 6 st 

“levels of collaboration*” 

AND “construction” AND 

“climate change” AND “urban 

development” 

Review articles + 

Research articles, 

Articles 

No limits Science Direct – 13 st 

Springer Link – 1 st 

Taylor & Francis Online – 1 st 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Avsnittet redogör undersökningens valda datainsamlingsmetoder som består av 

litteraturstudier och intervjuer. 

2.4.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudie innebär att studera de teoretiska ramarna för att bilda en uppfattning om 

forskningsområdet och sammanställa bakgrunden som motiverar genomförandet av 

denna studie. Det handlar om att hämta kunskap från både tryckta och elektroniska 

källor. Litteratursökningen genomfördes i databaser för att finna lämpliga artiklar och 

rapporter. Dessa sökningar har även bestått av engelska sökord samt anpassats i olika 

kombinationer och synonymer för att sökningen skulle bli heltäckande. Litteratur-

sökning är dessutom en process som kräver kunskap inom problemområdet, därmed var 

handböcker till hjälp för att ge en översikt över teoriområdet. Det är teorier som uppger 

centrala begrepp och förklaringar som kan tillämpa den forskning som ska genomföras 

(Patel & Davidson, 2011). 
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2.4.2 Intervjuer 
Intervjustudie som datainsamlingsmetod är lämplig att använda för att bilda en 

fördjupad uppfattning kring det området som ska studeras (Blomkvist & Halling, 2014). 

Intervjuerna hölls semistrukturerade, vilket avser en planerad struktur med 

intervjufrågor som samtidigt möjliggör stort svarsutrymme (Patel & Davidson, 2011).  

Intervjuernas förhållningssätt grundades på strategier från Hägers (2010) litteratur-

studie om intervjuteknik med dess arbetssätt att formulera frågor. Häger (2010) menar 

att öppna frågor ska ställas så att respondenten blir tvungen att förklara och utveckla 

svaret. Frågorna undveks att ställas ledande, och lät istället respondenterna förklara 

situationen själva. Författarna ställde därför inga fördomsfulla frågor, exempelvis om 

vilka problem som uppstått, eftersom den formuleringen bygger på fördomar om att det 

finns problem. Frågorna uttrycktes istället på ett sätt där respondenten själv presenterar 

att det finns problem, och sedan ställs följdfrågor om vilka problem som innefattats.  

Syftet med intervjustudien var att få inblick från verkliga situationer där kommuner och 

markavvattningsföretag har samverkat. De svar som erhölls från kommunerna är 

avgörande för undersökningens målbild att finna faktorer som kan underlätta 

samverkan. 

2.5 Arbetsgång 
Detta avsnitt presenterar datainsamlingsmetodernas detaljerade tillvägagångssätt för att 

besvara frågeställningarna och uppnå målet med studien. 

2.5.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis förbereddes undersökningens mål och frågeställningar genom att förstå 

problemformuleringens innebörd. Det genomfördes en översiktlig litteratursökning i 

handböckerna; Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i 

jordbrukslandskapet (Jordbruksverket, 2014) och Markavvattningsföretag vägledning 

för tillsyn, omprövning och avveckling (Hammarberg, Andersson & Johansson, 2015) 

för att introducera författarna till teoriområdet. Nästa steg var att använda sökverktyg i 

databaser för att finna lämplig forskning till det teoretiska ramverket. De databaser som 

använts var Science Direct, Springer Link och Taylor & Francis Online. Till detta 

användes både svenska och engelska sökord för att få en mer omfattande sökning där 

orden framförallt har bestått av urbanisering, dagvattenhantering och klimat-

förändringar. De har sedan avgränsats efter dokumenttyp och utgivningsår där 

forskningsartiklar har valts ut efter färskhet för att säkra att källan fortfarande är aktuell. 

Litteratursökningen redovisas i Tabell 1 med dess sökord, dokumenttyp, utgivningsår, 

databas och antal träffar. Litteraturerna har slutligen källkritiskt granskats efter de fyra 

principerna; äkthet, tidssamband, oberoendehet och tendensfrihet, som beskrivs i 

kapitel 2.6.1.  

2.5.2 Intervjuer 
Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide som redovisas i Bilaga 1. Intervju-

guiden består av ett frågeformulär som relaterar till arbetets frågeställningar. Detta 

framställdes med hjälp av Hägers (2010) intervjuteknik och litteraturstudier inom 

området för att kunna utveckla passande frågor som krävde insikt i ämnet. Vid bokning 

av intervjuerna skickades de övergripande intervjufrågorna tillsammans med Mitchell, 

Agle och Woods (1997) intressentmodell med dess beskrivning till intervjupersonerna. 

Intressentmodellen redovisas i Figur 4 med dess beskrivning i Tabell 2. Båda 
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kommunerna utsåg två erfarna personer som tidigare har arbetat tillsammans i dessa 

samverkansprojekt. Det hölls därför två intervjuer, det vill säga ett intervjutillfälle per 

kommun med dess två utsedda personer samtidigt. Detta gav respondenterna möjlighet 

till att komplettera varandra och hjälpas åt att återspegla aspekter från praktiska 

exempel.  

Inledningsvis vid intervjutillfället presenterade författarna sig själva och beskrev 

arbetets omfattning i sin helhet. Det förklarades att intervjupersonerna var helt anonyma 

i publiceringen, istället representerar de sin kommun och utmärktes med yrkestitel och 

branscherfarenhet. Intervjun hölls semistrukturerad där frågorna styrdes av huvudfrågor 

som sedan kompletterades med följdfrågor. Följdfrågorna fokuserades framförallt på 

praktiska exempel, vilket gav liv åt analysen samt underlättade arbetet för att jämföra 

olika processer. Avslutningsvis introducerades intervjupersonerna till intressent-

modellen i Figur 4 där respondenterna fick ange vart i modellen de placerar mark-

avvattningsföretag som intressent. Intervjuerna hölls via applikationen Skype från en 

digital plattform som även kunde spela in samtliga dialoger. Verktyget prövades vid ett 

tillfälle innan intervjuerna för att säkra dess funktion. De transkriberade intervjuerna 

har senare skickats till respondenterna för godkännande innan publiceringen. Dessa 

finns i Bilaga 2 för Norrköpings kommun och i Bilaga 3 för Linköpings kommun. 

2.6 Trovärdighet 
Begreppet validitet avser resultatets giltighet, medan reliabilitet kan beskrivas som 

resultatets pålitlighet. Det handlar om vad som mäts inom validiteten, och hur det mäts 

inom reliabiliteten. Kvalitativa studier begrundar validiteten genom att upptäcka, tolka 

och förstå innebörden, medan reliabiliteten ska granskas utifrån bakgrund av det 

specifika läget där åsikter varierar beroende av situationen. Studiens trovärdighet 

bygger i huvudsak på att resultatet ska bli likvärdigt vid upprepning (Patel och 

Davidson, 2011). 

Till denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med ett förhållningssätt 

som grundades på beprövade strategier vilket avser ökad validitet. Fallstudien bestod 

av kommuner som har erfarenheter av sådana samverkansprojekt som även ökar 

validiteten. Intervjuerna hölls med två utsedda personer från varje kommun vilket gav 

de möjlighet till att komplettera varandra med detaljerad information vilket också ökar 

validiteten. Dessa intervjuer har dessutom spelats in för att ha tillgång till de 

fullständiga dialogerna vid bearbetningen som i sin tur ökar reliabiliteten. De 

transkriberade intervjuerna har sedan skickats till respondenter för godkännande innan 

publiceringen som därmed förstärker validiteten. 

2.6.1 Källkritik 
Vid utförandet av litteraturstudierna har trovärdigheten kritiskt granskats med hjälp av 

fyra källkritiska principer för att säkerställa källans tillförlitlighet. Äkthet är den princip 

som menar att källan ska vara som den är, det vill säga att den inte är förfalskad. 

Tidssamband är en annan princip som handlar om hur samtidig källan är. Det kan alltså 

vara tvivelaktigt när det gått längre tid mellan händelsen och källans berättelse med 

tanke på att detaljer glöms bort. Källan ska även kritiskt granska dess oberoendehet, att 

den inte är i behov av en annan källa. Primärkällor är mer tillförlitliga eftersom 

sekundärkällor består av tolkningar och är beroende av originalkällan. Den sista 

principen berör källans tendensfrihet, vilket undersöker ifall källan misstänks förvränga 

sanningen på grund av personliga intressen (Thurén, 2013).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel berör den vetenskapliga grunden för rapportens huvudområden; 

bestämmelser och intressentanalys.  

Samtliga frågeställningar kopplas enligt Figur 3 till teorier om olika bestämmelser för 

vattenanläggningarna och till forskning kring intressentanalys. 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk. 

3.1 Bestämmelser 
Lagar om markavvattningsföretag utvecklades under 1900-talet för att reglera 

samhällsbehoven. Den äldre vattenlagen (ÄVL) var avsedd för jordbruksproduktion, 

där avvattningsverksamheter tilläts utföras utan tillstånd från någon myndighet enligt 

ÄVL kapitel 2 (SFS 1918:523). Detta resulterade till att många vattenanläggningar inte 

blev registrerade under den tiden eftersom det inte fanns något krav. Parallellt med 

urbanisering och exploatering ökade behovet av våtmarker och recipienter, vilket ledde 

till att avvattningsåtgärderna reglerades i Sverige (Jordbruksverket, 2014). I slutet av 

1900-talet kunde därför markägare ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen om att få 

utföra markavvattningsåtgärder. Denna ansökan skulle innefatta anläggnings-

information om lokalisering och deltagare som sedan skulle registreras i det kommunala 

eller länsstyrelsens arkiv enligt vattenlagen (VL) kapitel 1 § 1 och 2 (SFS 1983:291). 

VL gav tillstånd åt markavvattningsåtgärder utan villkor som tog hänsyn till 

miljökonsekvenserna. Miljöbalken (MB) uppförde därför markavvattning som 

lagstridigt att bygga utan tillstånd eftersom dessa anses skadliga för miljön 

(Jordbruksverket, 2014). Med nya regler i MB blev vattenanläggningarna tvingade att 

tillståndsprövas innan de får kopplas med de kommunala avloppsystemen enligt kapitel 

11 § 13 och 14 (SFS 1998:808).  

Det är den som vill pröva ett markavvattningsföretag som är skyldig att betala 

avgifterna enligt MB kapitel 27 § 1 (SFS 1998:808). Kommuner har dessutom särskild 

tvångsrätt för vattenverksamheter. De har därför makt att förändra markavvattnings-

företagens vattenanläggning utan deras samtycke enligt MB kapitel 28 § 3 (SFS 

Bestämmelser 

Intressentanalys 

Frågeställning 2 

Vilka problem uppstår i samarbetet när en 

kommun vill exploatera en stad på 

jordbruksmark och/eller ändra dagvatten-

hanteringen? 

Frågeställning 3 

Vad behöver utvecklas för att samverkans-

processen skall bli enklare att genomföra? 

Frågeställning 1 

Vad har markavvattningsföretagets roll haft 

för påverkan i den kommunala vatten-

hanteringen? 



Teoretiskt ramverk 

20 

1998:808). Kommuner är däremot tvingade att erbjuda tillfälle till samråd för 

intressenterna enligt plan- och bygglagen (PBL) kapitel 5 § 11 (SFS 2010:900). 

Kostnadsfördelningen ordnas skäligt och rättvist, samt att kommunen måste erbjuda 

möjlighet för diskussion, informationsutbyte och synpunkter från de berörda enligt PBL 

kapitel 6 § 28 och 29 (SFS 2010:900). Avgifterna ska betalas av de som har tillstånd 

till vattenverksamheten. Pengarna ska sedan användas till förvaltning för att minska 

miljöskador och upprätthålla dikets funktion enligt lagen om särskilda bestämmelser 

om vattenverksamhet (LSV) kapitel 6 § 1 (SFS 1998:812).  

Kommuner är ansvariga till att säkerhetsställa att inga skador uppstår på allmänna 

verksamheter som kan skada människor eller miljön. De måste se till att 

verksamheterna följer miljönormer och tillåtna föroreningsmängder enligt MB kapitel 

5 § 3 och 4 (SFS 1998:808). Ifall tillsynsmyndigheten anser att markavvattnings-

företagens parametrar är ogiltiga blir kommunen skyldig att ansöka om omprövning för 

dikets funktioner och miljökvalitetsnormer enligt MB kapitel 26 § 3 (SFS 1998:808). 

Förvaltning, drift och underhåll är markägarens skyldighet som syftar till att hindra 

olägenheter och skador som kan påverka miljö och hälsa enligt MB kapitel 9 § 9 (SFS 

1998:808). Markägare är dessutom skyldiga att avhjälpa skador som orsakats av brist 

på underhåll enligt MB kapitel 10 § 3 och kapitel 11 § 17 (SFS 1998:808). I de fall då 

kommunen vill använda befintliga diken tillsammans med markavvattningsföretag är 

kommunen också ansvarig för dess underhåll enligt MB kapitel 28 § 12 (SFS 

1998:808). 

Länsstyrelsen har en övergripande roll för vattenmiljön och dess kvalitet i distriktet 

enligt MB kapitel 5 § 14 (SFS 1998:808). Det är länsstyrelsen som tillståndsprövar 

markavvattningen i första hand. Vid prövningar där någon annan sökande ska delta i 

markavvattningen, vid särskild tvångsrätt, ersättning eller inlösen ska länsstyrelsen 

överlämna ärendet till mark- och miljödomstolen enligt LSV kapitel 7 § 19 (SFS 

1998:812). Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter, men 

har rätt att överlåta uppgiften åt en kommun enligt miljötillsynsförordning kapitel 2 § 

29 (SFS 2018:2115). En tillsynsmyndighet har skyldighet att registrera dess 

tillsynsobjekt enligt miljötillsynsförordningen kapitel 1 § 7 (SFS 2018:2115). 

Länsstyrelsens tillsynsansvar syftar till frågor om miljöpåverkan som riktas till skador 

för miljön eller människors hälsa. Det finns väldigt många vattenanläggningar vilket 

gör att länsstyrelsen måste prioritera tillsynsobjekten. Länsstyrelsen har i dagsläget 

ofullständig kartläggning över markavvattningsföretag då det saknas rutiner för 

hantering av deras register (Hammarberg, Andersson & Johansson, 2015). De som är 

osäkra angående vattenverksamheter kan kontakta länsstyrelsen för rådgivning. Vid 

komplexa frågor kan länsstyrelsen istället hänvisa till andra rådgivare med kunskaper 

inom området (Jordbruksverket, 2014).  

Det globala målet New Urban Agenda har definierats av Förenta Nationerna med 

riktlinjer om hur hållbar stadsutveckling ska uppnås. Målet innefattar faktorer som 

samhällsplanering och ekosystemstjänster som har en nära koppling till Sveriges 

miljömål för bland annat Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö 

(Naturvårdsverket, 2019). Det är bland annat ekosystemtjänster från jordbruk som utgör 

en mångfald av olika arters livsmiljöer samtidigt som det utjämnar dagvattenflöden, 

binder koldioxid, producerar syre och renar luften (Jordbruksverket, 2018). Det globala 

målet för hållbara städer och samhällen handlar om stadsutveckling som vägs in i 

miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. De miljömässiga dimensionerna 
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innefattar minskning av städers miljöpåverkan och mildring av negativa effekter av 

naturkatastrofer. De ekonomiska dimensionerna innebär att säkra bostäder och 

transportsystem till en överkomlig kostnad, och det sociala innebär tillgänglighet för ett 

inkluderande samhälle för alla (Globala målen, u.å). Vid urbanisering av städer kan det 

uppstå stora konsekvenser när dagvattensystemen blir överbelastade och därmed 

översvämmas. Detta kan i sin tur föra med sig förorenat vatten som kan skada 

recipienter och organismers livsmiljöer, och därmed utgöra ett hot mot naturresurser 

och den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 2018).  

3.2 Intressentanalys 
Inom många projekt ligger fokus enbart på relationen mellan tid, kostnad och kvalitet, 

där frågor om intressenten glöms bort. Ibland blir välplanerade projekt utifrån 

ekonomiska och tekniska aspekter stoppade av berörda intressenter (Hansson, Olander, 

Landin, Aulin, & Persson, 2015). Intressentanalysen är grunden till ett lyckat projekt 

(Bourne & Walker, 2005), där kommunikationen mellan intressenter och byggherre 

avser den faktor som utgör framgångsrika projekt (Hansson et al., 2015). Intressenterna 

delas in i interna och externa, där de interna består av de som berörs direkt i projekt 

såsom byggherren och markägare. De externa intressenterna berörs indirekt, såsom 

utomstående parter i projekt (Persson, 2009). Genom att analysera och hantera 

intressenterna så reduceras risken för negativa reaktioner som kan påverka projekt 

(Hansson et al., 2015).  

Mitchell, Agle och Wood (1997) har tagit fram en intressentmodell där intressenterna 

rangordnas utifrån deras makt, angelägenhet och legitima aspekter. Makt handlar om 

intressenternas möjlighet att påverka projekt genom makt. Med legitimitet menas att 

intressenten är rättfärdig att medverka i projekt utifrån normer och värderingar. 

Angelägenhet redogör för till vilken grad som intressenternas påståenden kräver 

omedelbar uppmärksamhet. Mitchell et al. (1997) menar att det är omöjligt att uppfylla 

alla intressenters behov, istället bör de intressenterna som berörs mest prioriteras. 

Utifrån de tre aspekterna kan sju klasser av intressenter definieras, dessa redovisas i 

Figur 4 med beskrivning i Tabell 2. 
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Figur 4. Stakeholder classes (Mitchell, Agle & Woods, 1997). 

 

Tabell 2. Intressentdefinition (fritt från Mitchell, Agle & Woods, 1997). 

1 Vilande Har makt men ingen legitimitet eller angelägenhet. Det vill säga att de har makt 

som inte används. 

2 Godtycklig Har legitimitet men ingen makt eller angelägenhet. Det vill säga att de är 

rättfärdiga utan makt och bekymrar sig inte över projektet. 

 

3 Krävande Har angelägenhet men inte makt eller legitimitet. Det vill säga att de är högst 

intresserade av beslutsprocessen utan makt eller legitimitet att påverka med. 

4 Dominerande Har makt och legitimitet men ingen angelägenhet. Här vill inte intressenten 

utföra en angelägen process för att påverka projektet, men har både makt och 

legitimitet. 

5 Riskfull Har makt och angelägenhet men ingen legitimitet. Här vill intressenten utföra 

en angelägen process och har makt med ingen rättfärdighet att medverka i 

projektet. 

6 Beroende Har legitimitet och angelägenhet men ingen makt. Här vill intressenten utföra 

en angelägen process och är rättfärdig att delta i projektet, men är beroende av 

en annan intressent med makt. 

7 Definitiv Har alla tre faktorer och är nyckelintressenter. 
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Hantering av de olika intressenterna utgår från den definierade intressentklassen. 

Mendelow (1983) menar att det inte räcker att enbart identifiera intressenter utan de 

måste även bedömas utifrån dess styrkor och inverkan på projektet i sin helhet. De 

intressenter som inte har makt men stort intresse för att påverka projekt bör hållas 

informerade för att undvika missförstånd som kan bromsa projekt. De passiva 

intressenter som besitter makt utan intresse för projektet bör istället hållas nöjda för att 

inte riskera konflikter. Intressenter som varken har intresse eller makt fordrar en 

minimal insats eftersom det inte finns något incitament med att prioritera dessa. En 

intressent med både makt och stort intresse kallas för nyckelspelare. Dessa måste 

prioriteras och är viktiga aktörer för projektets helhet. Tabell 3 illustrerar Johnson och 

Scholes (1999) olika sätt att angripa intressenter kopplat till Mitchells et al. (1997) 

intressentmodell. 

 

Tabell 3. Makt/intresse matrisen (fritt från Johnson & Scholes, 1999). 

Håll nöjda Har hög makt men litet 

intresse för projektet. 
Vilande (1) och Dominerande (4) 

Minimal insats Har låg makt och litet 

intresse för projekt. 

 

Godtycklig (2) 

Håll informerade Har låg makt men stort 

intresse för projektet. 

 

Krävande (3) och Beroende (6) 

Nyckelspelare Har hög makt och stort 

intresse. 
Riskfull (5) och Definitiv (7) 

 

3.3 Sammanfattning av valda teorier 
De insamlade teorierna utgör tillsammans en helhetsbild över de faktorer som ligger till 

grund för samverkansprocesser med markavvattningsföretag. Bestämmelserna anknyts 

till vattenverksamheter och dess vattenlagar genom tiderna. Teorin beskriver mark-

avvattningsföretagens uppkomst och skyldigheter som berör aktörerna såsom underhåll 

och tillsyn. Bestämmelserna lyfter även de globala målen med dess riktlinjer för att 

upprätthålla hållbar stadsutveckling som vägs in i miljömässiga, ekonomiska och 

sociala dimensioner. Intressentanalysen identifierar olika typer av intressenter och hur 

de typerna bör hanteras i processer. Bedömning av markavvattningsföretag som 

intressenttyp kan genomföras med hjälp av teorin om bestämmelser, och därmed 

klargöra intressenthanteringen. Koppling mellan teorierna utgör tillsammans en 

grundläggande helhet för studiens teoretiska ramverk. 
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4 Empiri 
Detta kapitel redogör de empiriska data som samlats in för undersökningen. Först 

beskrivs fallstudien och redovisning av intervjuerna med Norrköpings- och Linköpings 

kommun. En intervjuguide finns i Bilaga 1, medan transkription av intervjuerna finns i 

Bilaga 2 för Norrköpings kommun och i Bilaga 3 för Linköpings kommun. 

Avslutningsvis presenteras litteraturstudier om konsekvenser av klimatförändringar, 

och dagvattenhantering i urbana miljöer.  

4.1 Fallbeskrivning 
Undersökningen består av en fallstudie med Norrköpings- och Linköpings kommun där 

båda har erfarenheter av samverkan med markavvattningsföretag. Kommunerna ligger 

geografiskt nära varandra och har cirka 150 000 invånare med liknande areal (ungefär 

1500 km2). De likartade förutsättningarna från båda kommunerna gjorde att det var 

ännu mer attraktivt att studera och jämföra dem med varandra.  

Kommuner upprättar detaljplaner som är det dokument inom den fysiska planeringen 

som anger hur marken ska användas. För att kunna genomföra en ny detaljplan med 

nytt exploateringsområde behöver kommunerna ha kontroll över bland annat 

dagvattenhanteringen. Kommunerna beskriver att förr i tiden uppmuntrades dikning av 

staten. Det var positivt att skapa markavvattningsföretag för att avvattna marker och 

därmed skapa mer produktiv odlingsmark. I dagsläget anser staten att markavvattning 

är tillståndspliktigt eftersom de nu vill bevara våtmarker och liknande naturmiljöer. 

Norrköpings kommun nämnde att det har förändrats mycket i detaljplanarbetet på de 

senaste åren. Det är nuförtiden som kommuner utför samverkansprocesser med 

markavvattningsföretag. Vid framtagning av detaljplaner kan kommuner ibland komma 

fram till att det enklaste sättet att avleda dagvatten är genom samverkan med 

markavvattningsföretag nämnde Linköpings kommun. 

4.2 Intervjuer  
Intervjuerna har utgått från arbetets målsättning för att studera kommunernas 

samverkan med markavvattningsföretag. Intervjufrågorna har därför fokuserat på tre 

aspekter, där ena redogör markavvattningsföretag som intressent och vilken roll de haft 

i projekten. En annan aspekt handlar om processupplägget, tillvägagångssätt och dess 

påverkande beslutsfaktorer samt alternativa lösningar. Sista aspekten presenterar de 

stöd som respondenterna värderar i arbetet och som de tror kan underlätta sådana 

projekt. Intervjupersonerna presenteras i Tabell 4 där de framstår som anonyma och 

endast utmärks med dess kommun, yrkesroll och yrkeserfarenhet för att ge bakgrund 

till varje respondent. Intervjuerna hölls med de två personerna samtidigt från respektive 

kommun, det vill säga ett intervjutillfälle per kommun med dess två utsedda personer. 
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Tabell 4. Respondenters bakgrund och intervjuspecifikationer. 

Kommun Yrkesroll Erfarenhet Intervjuform Tid Datum 

Norrköping 
Mark och 

exploatering 
5 år Skype 43 min 2019-03-15 

Norrköping Projektledare 5 år Skype 43 min 2019-03-15 

Linköping 

Exploaterings- 

ingenjör / 

Projektledare 

35 år Skype 42 min 2019-03-13 

Linköping 
Miljöinspektör 

(dagvattenfrågor) 
4 år Skype 42 min 2019-03-13 

4.2.1 Markavvattningsföretag som intressent och dess roll i 
samverkansprojekten 
Inom projektet är markavvattningsföretag den part som värderar åkermarken, medan 

kommunerna värderar avvattningen. Dessa går inte alltid hand i hand, utan det är en 

utmaning att inte påverka markavattningsföretaget negativt nämnde Linköpings 

kommun. Intressenterna kan i sådana projekt vara olika mycket aktiva med sin 

verksamhet. De nämnde ett exempel av en markägare som fått en pärm av sin far som 

varit ordförande och sagt att ”nu får du ta över det här”. Markägaren hade däremot ingen 

aning om vad detta innebar trots att hen fått tagit över ansvaret. Ibland har 

markavvattningsföretagen haft ett välorganiserat system där styrelsen har möten årligen 

och planerar hur dikena ska skötas. Vid ett informationsmöte möttes även Norrköpings 

kommun av att markavvattningsföretaget inte haft något möte på många år. De nämnde 

en markägare som hörde av sig efter hen fått kallelsen och meddelande att: ”Det här 

brevet måste kommit helt fel för jag är inte med i något sådant”. Det är inte ovanligt att 

markägare saknar kännedom om sin roll vid nya markägare och nya 

fastighetsindelningar. Däremot träffade även Norrköpings kommun motsatsen som 

istället varit till stor fördel i projekten. Norrköpings kommun beskriver en markägare 

som tagit över föräldrarnas verksamhet där fadern tidigare varit ordförande i 

markavvattningsföretaget. Markägaren hade alla räkenskaper och förståelse för vad 

rollen innebar. Hen hade dessutom underhållit och ansvarat för dikena på egen hand när 

egentligen alla delägare ska vara med och dela på kostnaderna. Utöver detta hade 

markägaren en anläggning för ett invallningsföretag utan tillstånd och såg därmed 

fördelar med att genomföra projektet för att kunna tillståndspröva den privata 

anläggningen samtidigt.  

”Samarbetet fungerar som bäst när de är införstådda vad som gäller.” 

Somliga markägare ser vinning med exploateringar där kommunen planlägger en annan 

verksamhet som markägaren värderar mer än den ursprungliga marken. Det kan 

exempelvis vara att den som ska exploatera området även är delägare i 

markavvattningsföretaget och därmed tjänar på exploatering av dess mark. Dessa 

markägare brukar därför vara mer positiva till att vara med i projektet. Om inte 

överenskommelsen går igenom kan kommunen kontakta mark- och miljödomstolen för 

att ansöka om förändringen tvångsvist. Det kan dessutom vara svårt att få kontakt med 

markavvattningsföretag. Linköpings kommun nämnde att markavvattningsföretag ofta 

är inaktiva, där styrelsen och liknande funktioner inte varit aktiva på flera år. Det är ett 

bekymmer som gör att kommuner inte kommer fram i den hastighet de vill. 
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”… det inte finns något motor som är med, som man kan prata med.”  

Samarbetet med markavvattningsföretag består mest av att komma fram till 

överenskommelser med synpunkter på ersättningar. Linköpings kommun ansåg att det 

brukar gå bra att övertyga markavvattningsföretaget att delta i projektet eftersom de 

ställer rimliga krav och önskningar. De berörda förstår problematiken eftersom de 

själva äger mark som behöver avvattnas. Norrköpings kommun utrycker att det var en 

markavvattningssakkunnig som stöttat dem med överenskommelser från ett transparent 

perspektiv. Det ansågs viktigt att framföra juridiken från en utomstående part som 

förklarade att processen kommer genomföras oavsett. ”… Det skulle bara ta mer eller 

mindre lång tid” nämnde Norrköpings kommun. Linköpings kommun brukar ta hjälp 

av en transparent konsult som gör bedömning och besvarar frågor om vad projektet 

innefattar. Den transparenta aktören hjälper parterna att ömsesidigt komma fram till en 

överenskommelse.  

”Det gäller då att båda parterna har förtroende för den här konsulten…” 

I Mitchell, Agle och Woods (1997) intressentmodell antog Linköpings kommun att de 

skulle placera markavvattningsföretag i ruta nummer 4 från Figur 4, vilket beskriver att 

intressenten har både makt och legitimitet. De måste ta hänsyn till markavvattnings-

företagen eftersom de har rätt att vara delaktiga, och har dessutom makt att påverka 

projektet till en viss gräns. Norrköpings kommun förklarade att det skiljer mycket från 

markägare till markägare. De är tvingade att vara med, tvingade att betala, men har 

makten att styra tidsperspektivet. Somliga är väldigt angelägna och andra inte alls, det 

beror oftast på ifall det kostar något eller inte. Markavvattningsföretagen har möjlighet 

att medverka enligt lagstiftningen och de har oftast många egna idéer och förslag. 

Norrköpings kommun trodde därmed att markavvattningsföretag skulle passa in i ruta 

nummer 6 i intressentmodellen från Figur 4, vilket beskriver att intressenten har både 

legitimitet och angelägenhet. 

4.2.2 Processupplägg och tillvägagångssätt, samt påverkande faktorer 
och alternativa lösningar 
Detaljplaner består oftast av ett förslag med fler hårdgjorda ytor än vad den 

ursprungliga användningen haft. Markavvattningsföretag har en förrättning som 

tidigare fastställts av miljödomstolen. Linköpings kommun ansåg att det enklaste sättet 

att ändra förrättningen var att skapa en överenskommelse med markavvattnings-

företagen. Detta ger kommunen tillåtelse att tillföra vatten från det nyexploaterade 

området innan omprövningen blir fastställd. Linköpings kommun försöker undvika att 

tillföra mer vatten än vad diket tidigare har tagit hand om. Detta uppnås genom att ordna 

dammar och fördröjningsmagasin i anslutning till området för att strypa det tillkomna 

dagvattenflödet. När det istället är brist på utrymme och ökad vattenmängd kan 

Linköpings kommun vidta åtgärder såsom att bygga egen ledning eller dike för att leda 

bort dagvattnet till recipienten. Kommunen vill helst inte bygga egna ledningar på 

grund av ekonomiska skäl, dels krävs tillstånd för att bygga nya diken på andras marker, 

dels behövs ledningen sättas ut av någon entreprenad. ”Det kostar en väldig massa 

pengar, då är det mycket enklare att utnyttja något som redan finns” nämnde Linköpings 

kommun. Samverkansprocesserna i Norrköpings kommun handlade mycket om att 

teckna överenskommelser med markavvattningsföretag för att möjliggöra att de kunde 

starta arbetet, under förutsättningar att de senare skulle utföra omprövning.  
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Om kommuner struntar i omprövning av markavvattningsföretag finns det risk att de 

får skadeståndskrav. Det är väldigt strikt när en förrättning godkänt den areal som 

omfattas, fördelningen och anläggningens utformning. Denna förrättning får inte ändras 

utan tillåtelse och nytt beslut som kräver nya undersökningar. Linköpings kommun 

försöker därför alltid fördröja vattnet för att undvika större handlingar.  

Norrköpings kommun nämnde att det inte fanns andra lösningsalternativ än att fysiskt 

flytta och ändra markavvattningsföretagens diken inom exploateringsprojektet för 

Björkalund i Norrköping. De hade annars inte kunnat exploatera mer eftersom de inte 

kan hantera dagvattnet utan att använda markavvattningsföretagens diken. Området var 

dessutom väldigt viktigt för Norrköping ur bostadsförsörjningssyfte. Norrköpings 

kommun inledde detta samverkansprojekt med att först ta hjälp av en 

markavvattningssakkunnig. Den sakkunnige fanns med i en lista från jordbruksverket 

där det dessutom upplystes om att rätt kompetens var viktigt inom sådana projekt när 

det kommer till domstol. Kommunen kallade sedan markavvattningsföretagen till ett 

informationsmöte tillsammans med den sakkunnige. Deltagarna informerades om vad 

som planerades i området, därefter tog de fram en formell stämma för att kunna prata 

med en part istället för alla delägare. De utsåg en ordförande med tillhörande styrelse 

som sedan registrerades hos länsstyrelsen. Linköpings kommun brukar starta dessa 

projekt genom att undersöka ifall marken ingår i något markavvattningsföretag. De 

samlar uppgifter från länsstyrelsen och lantmäteriet som har register över 

markavvattningsföretag. Förr i tiden hade markavvattningsföretag skyldighet att 

rapportera förändringar i styrelsen. I nuläget saknas dessvärre mycket information i 

dessa och registren är oftast inte uppdaterade. 

”… det blir lite av ett detektivarbete att hitta någon…  

... Det är ingen som riktigt uppdaterat och följt upp det här, och inget som 

prioriterats av staten.”  

Norrköpings kommun nämnde att det är viktigt att kommunicera med markavvattnings-

företag genom hela processen. De behöver få förklaring till varför de är en del i 

processen. Somliga markägare ser inte någon fördel med att vara delägare, men det 

handlar ändå om ekonomiska resurser som de blir tvungna att finansiera. 

”Allting bottnar i kommunikation i dessa projekt. 

I dessa projekt är kommunen i överläge eftersom somliga delägare kanske inte är 

särskilt inlästa på juridik eller vad processen innebär. En markavvattningssakkunnig 

ansågs därför vara en betydande transparent aktör för dessa projekt. Norrköpings 

kommun nämnde att det är särskilt fördelaktigt att ha en utomstående part som utgick 

från en profession inom juridiken och som en transparent part i projekten. Kommunen 

upplyste att det var väldigt få som besitter den sakkunniges kompetens, därför var 

personen mycket upptagen även för andra projekt. Norrköpings kommun vill särskilt 

lyfta att kompetensen är en bristvara, även Linköpings kommun nämnde att: 

”Det är svårt att få tag i sådana konsulter.” 

Det fanns en tid med huvudman inom detta, tillfredställande bemanning och 

organiserad personal som hade stenkoll på markavvattningsföretagen. Linköpings 

kommun önskar att det vore mer som förr då länsstyrelsen hade ingenjörer som 

ansvarade över området och som fick projekt att komma vidare. Kommunen nämnde 
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att arbetet var ganska speciellt och att de utför detta väldigt sällan. Linköpings kommun 

upplever därför svårigheter med att upprätthålla kompetensen, vilket leder till att de 

behöver hjälp av konsulter.  

4.2.3 Respondenternas värdering av stödet 
Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över markavvattningsföretag. Linköpings 

kommun önskar mer stöd från länsstyrelsen i dessa projekt med utbildad personal som 

hjälper till med rådgivning och som kan ta fram erforderliga dokument. De vill ha 

samma förrättning som funnits förr i tiden, där delägarnas uppgifter framgick, dess 

andelar och utformning av dikena i ett uppdaterat och aktivt register. Myndigheten 

borde vara den aktör som tar fram handlingar, beskrivningar och kostnadsfördelningar 

till mark- och miljödomstolen för omreglering där det behövs. 

”Önskar att man kunde få mer hjälp av länsstyrelsen… 

… inte bara bli hänvisad att gå till någon konsult.” 

Norrköpings kommun tycker att det borde finnas en väldigt enkel handbok eller 

broschyr med rättigheter och skyldigheter. Det finns redan handböcker som är riktade 

mot aktiva verksamheter som har förkunskaper. Norrköpings kommun tycker att det 

borde finnas en handbok som istället alla kan läsa och ta till sig på ett enkelt sätt. 

Informationen bör dessutom vara framtaget av någon myndighet för att få det 

transparent, och inte att varje kommun framställer egen information. Norrköpings 

kommun uttryckte även att detta borde vara kopplat till lantmäteriets verksamhet 

eftersom deras digitala plankarta ska bli juridiskt bindande om några år. 

” … vi går mer för öppna lösningar, alltså mindre rör och mer diken. Men 

vi kan inte söka ledningsrätt för ett dike såsom vi kan göra för ett rör, och 

det blir jättekonstigt för oss som VA-huvudman.” 

I dagsläget diskuteras det mycket om skyfall och förändrat klimat nämnde Norrköpings 

kommun. De upplever att ingen myndighet vill äga frågor om projekt med 

markavvattningsföretag trots att det berör området. Det finns ingen myndighet att 

rådfråga, endast konsulter som har långa ledtider eftersom kompetensen är svår att få 

tag i. Norrköpings kommun påpekar att staten vill att de ska snabba på planprocesserna. 

Kommunen ansåg däremot att det inte spelar någon roll hur snabbt de tar fram 

detaljplaner om de ändå inte kan genomföra den i passande hastighet med sådana 

tidkrävande projekt. 

4.3 Litteraturstudie  
Malmö har från och med år 2014 skapat innovationsprojekt för stadsbruk, vilket består 

av kommersiell odling mellan höghusen i stadskärnan. Kommuner och markägare har i 

dessa projekt tillsammans utvecklat jordbruk för stadsodlare. Förutom att stadsbruket 

utgör ett attraktivt samhälle så gynnar det även ekologin och möjliggör avvattning av 

dagvattnet (Kleiner, 2018).  

År 2007 drabbades Malmö av ett starkt skyfall som dagvattensystemet inte kunde 

hantera. Dagvattensystemet var dimensionerat för en återkomsttid på 10 år, medan detta 

skyfall hade återkomsttid på 50 år. Dagvattenledningar blev därför överbelastade och 

marken kunde inte infiltrera vattnet eftersom grundvattnet stigit så pass mycket. Det 

läckte in vatten i byggnadernas källarfundament på grund av grundvattennivå-

höjningen. Den manuella dammluckan i Toftanäs industriområde i östra Malmö kunde 
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inte heller öppnas eftersom vattennivån var så pass hög. År 2014 tillkom ett ännu 

kraftigare skyfall i Malmö med återkomsttid på över 100 år, där även infrastrukturer, 

sjukhus och industrier drabbades av översvämning. Malmös alla dagvattenledningar 

och utjämningsmagasin var översvämmade förutom inom området Augustenborg där 

dagvattnet behandlades med öppna diken. Ett välutvecklat avloppssystem borde därför 

nyttja öppna diken, eftersom dessa kan behandla stora mängder nederbörd och därmed 

mildra belastningen på avloppssystemet. Öppna diken kan på så sätt minimera risker 

för översvämningar i städer (Sörensen & Mobini, 2017).  

Öppna diken behöver organiserad förvaltning eftersom när sediment hamnar i 

dikesbotten leder det till växtlighet. Detta orsakar i sin tur dämning i utloppet som 

förhindrar avrinnande av dagvatten (Hammarberg, Andersson & Johansson, 2015). 

Dikningsunderhåll är därför en viktig faktor som påverkar framkomsten av vegetation 

och sedimentering. Det krävs skötsel för inte riskera översvämningar som kan föra med 

föroreningar såsom tungmetaller till recipienter. Underhållsarbetet består ofta av 

mudderverk för att få bort sediment, och gräsklippning för att rensa växtligheter. Detta 

arbete är viktigt för att skydda naturresurser från negativa effekter för att bevara den 

biologiska mångfalden (Dollinger, Dagés, Bailly, Lagacherie, & Voltz, 2015). 

Exploatering har dessutom ökat parallellt med klimatförändringar, vilket har bidragit 

till ökade risker för översvämningar som drabbar samhället ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. Översvämningar kan undvikas genom att utforma och ombygga avlopps-

system med kraftigare dimensioner och med fler utjämningsmagasin som fördröjer 

dagvattenflödet. Det är nödvändigt att förbättra befintliga vattenanläggningar för att 

behålla den naturliga, orörda miljön på ett hållbart sätt (Saraswat, Kumar, & Kumar 

Mishra, 2016). 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin från intervjuerna redogjorde för kommunernas erfarenheter 

med markavvattningsföretag. Erfarenheterna kategoriserades till aspekterna; intressent, 

process och stöd, där de tillsammans skapar en övergripande helhet för studiens 

omfattning. Inom aspekten för intressenten bedömer kommunerna att mark-

avvattningsföretag som intressent är väldigt varierande. De var mer eller mindre 

angelägna i projekten, där somliga hade god kännedom om rollen medan andra var 

omedvetna om att de ens var delägare. Aspekten för processen beskriver kommunernas 

tillvägagångssätt i projekten. De startar oftast processen med informationsinsamling för 

att sedan kalla markavvattningsföretagen till samråd. Kommunerna vill under samrådet 

komma fram till överenskommelser så de kan starta projektet tidigare. Aspekten för 

stöd innehåller kommunernas värderingar och önskningar för förbättringsåtgärder. 

Kommunerna nämnde att de är i behov av stöd från någon transparent myndighet som 

även borde ta sådana projekt till dess ansvarsområde. 

Litteraturstudien avser konsekvenser från klimatförändringar, och dagvattenhantering i 

urbana miljöer. Studierna motiverar användandet av öppna diken för att inte överbelasta 

avloppsystemen i urbana miljöer. Det benämns bland annat vetenskapliga studier om 

innovationsprojekt och översvämningar i Malmö, samt vilka åtgärder som motiveras 

för att hantera dagvatten på ett hållbart sätt i städer.  
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel analyserar den insamlade empirin i relation till det teoretiska ramverket, 

samt pekar på likheter och skillnader inom empirin. Kapitlet avser det resultat som 

kommer att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens mål. 

5.1 Analys 
Detta avsnitt presenterar studiens övergripande aspekter som har valts utifrån empirin 

av litteraturstudierna och intervjuerna. Dessa besvarades genom analys av likheter och 

skillnader inom empirin och det teoretiska ramverket. 

5.1.1 Markavvattningsföretag som intressent och dess roll i 
samverkansprojekten 
Kommunerna har inte tidigare hört talas om Mitchell, Agle och Woods (1997) 

intressentmodell i Figur 4, därmed hade de svårt att ange tolkning för 

markavvattningsföretaget som intressent. Den beroende intressenten avser legitimitet 

och angelägenhet, medan den dominerande har legitimitet och makt. Legitimiteten 

avser markavvattningsföretagets rättfärdighet att vara delaktig i projektet eftersom de 

äger diket och måste därmed ansvara för dess underhåll enligt MB kapitel 9 § 9 (SFS 

1998:808). Markavvattningsföretaget har ingen makt att ta beslut om genomförandet 

av projektet eftersom kommuner även kan utföra processen genom tvång enligt MB 

kapitel 28 § 10 (SFS 1998:808). Kommuner kan därför genomföra projektet utan 

samtycke, men att det tar längre tid att få det genomfört. Det är däremot mark-

avvattningsföretaget som besitter makten av att styra tidsperspektivet i dessa 

samverkansprojekt. De kan gå med på en överenskommelse som ger kommunen 

möjlighet att påbörja projektet innan omprövningen är fastställd. Angelägenhet hör till 

hur engagerad intressenten är i projektet, det vill säga hur gärna markavvattnings-

företaget vill ta beslut för projektet. Det finns många olika typer av intressenter där 

somliga är mer eller mindre angelägna. Författarna bedömer att olikheterna till svaren 

på denna intervjufråga är en påföljd av att kommunerna inte hade kännedom av 

modellen sedan tidigare. Utifrån en sammanställning av båda intervjuerna kan därför 

markavvattningsföretaget antas vara en definitiv intressent, nummer 7 i intressent-

modellen från Figur 4. Den definitiva intressenten avser alla de tre faktorerna; makt, 

legitimitet, angelägenhet och är projektets nyckelintressent. En intressent av detta slag 

kallas för projektets nyckelspelare och bör prioriteras genom att hålla markavvattnings-

företagen både nöjda och informerade (Johnson & Scholes, 1999).  

5.1.2 Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet 
Länsstyrelsen avser en central roll för vattenmiljön och är tillsynsmyndighet för vatten-

verksamheter. Tillsynsansvaret kan däremot överlåtas åt en kommun enligt miljö-

tillsynsförordning kapitel 2 § 29 (SFS 2018:2115). Både Linköpings- och Norrköpings 

kommun önskar stöd från en myndighet som kan bidra med rådgivning inför dessa 

processer. Länsstyrelsens tillsynsansvar syftar däremot till frågor om miljöpåverkan, 

men har skyldighet att registrera markavvattningsföretag enligt miljötillsyns-

förordningen kapitel 1 § 7 (SFS 2018:2115). Det finns ännu ingen fullständig 

kartläggning över markavvattningsföretagen, vilket beror på att länsstyrelsen har 

många tillsynsobjekt och måste prioritera somliga (Hammarberg, Andersson & 

Johansson, 2015). Länsstyrelsen erhåller den övergripande makten för 

vattenverksamheter eftersom de är den myndighet som i första hand tillståndsprövar 

markavvattningen. De är däremot varken angelägna eller legitima att delta i dessa 

samverkansprocesser. Intressenten kan därför antas vara vilande, nummer 1 i Mitchells 
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et al. (1997) intressentmodell från Figur 4. Den vilande intressenten har makt utan 

intresse för projektet och bör hållas nöjd för att inte riskera konflikter (Johnson & 

Scholes, 1999). 

5.1.3 Respondenternas värdering av samverkansfaktorer 
Både kommuner och markavvattningsföretag måste utöka kunskaper om vad de har för 

skyldigheter i dessa processer. Enligt Norrköpings kommun är samarbetet inom dessa 

projekt beroende av att båda parterna är införstådda med vad som gäller. Linköpings 

kommun nämnde att kommunikation och förståelse mellan parterna är nyckeln till att 

samverkan ska fungera. En intressentanalys är grunden till ett lyckat projekt (Bourne & 

Walker, 2005), där kommunikationen mellan intressenter och byggherren avser den 

faktor som utgör framgångsrika projekt (Hansson, Olander, Aulin & Persson, 2015). 

5.1.4 Respondenternas strategi för processupplägg 
Linköping startade dessa projekt med att ta reda på ifall marken ingår i något 

markavvattningsföretag med hjälp av register från länsstyrelse och lantmäteriet. 

Norrköpings kommun inledde dessa arbeten med att ta hjälp av en markavvattnings-

sakkunnig för att samla den kännedom som krävdes för att starta projektet. Första steget 

kan därför sammanställas till att samla information och finna de kunskaper som behövs 

för vidare arbete. Båda kommunerna kontaktade sedan markavvattningsföretagen 

genom att kalla de till informationsmöten som är ett krav enligt plan- och bygglagen 

kapitel 5 § 11 (SFS 2010:900).  

5.1.5 Kännedom inför samverkansprojekten 
Det är fördelaktigt för kommuner att nyttja de befintliga dikena med tanke på kostnaden 

för att bygga nya system (Wood, Stone, Anderson & Petersson, 2017). Samtidigt gynnar 

de öppna dikena även för olika organismers livsmiljöer, och motiverar hållbar 

urbanisering enligt de globala målen (Globala målen, u.å). Båda kommunerna hade 

liknande erfarenheter kring tidskrävande faktorer inom projektet. Det kan bland annat 

vara nödvändigt att känna till att registren över markavvattningsföretag kanske inte är 

uppdaterade. Detta kan bero på att det är ett gammalt markavattningsföretag som 

bildades under den äldre vattenlagens bestämmelser som inte krävde tillstånd för 

vattenverksamheter enligt ÄVL kapitel 2 (SFS 1918:523). Kommuner borde även 

förvänta variation av markägare. De kan vara olika mycket angelägna och dessutom 

kan de ha olika mycket kännedom om dess roll i projekten. En del markägare är inte 

ens medvetna om att de är med i ett markavvattningsföretag. Kommuner borde också 

värdera markavvattningsföretag som nyckelspelare, det vill säga förse de med 

information och hålla de nöjda (Johnson & Scholes, 1999). 

5.1.6 Incitament för samverkansprojekten ur hållbarhetssynpunkt 
Hållbar dagvattenhantering är viktigt eftersom översvämnings- och föroreningsrisker 

blir allt mer förkommande på grund av klimatförändringar och urbanisering med en 

ökad andel hårdgjorda ytor. Ett välutvecklat dagvattensystem borde därför nyttja öppna 

diken, eftersom dessa kan behandla stora mängder nederbörd och därmed minska 

belastningen på avloppsledningsnätet. På så sätt kan detta minimera risken för 

översvämningar i urbana miljöer (Sörensen & Mobini, 2017). Exploatering har ökat 

parallellt med klimatförändringar vilket har bidragit till ökade risker för översvämning 

som drabbar samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det är nödvändigt att 

förbättra befintliga dagvattenhanteringssystem för att behålla den naturliga, orörda 

miljön på ett hållbart sätt (Saraswat, Kumar, & Kumar Mishra, 2016). Det är även 
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viktigt att skydda naturresurser från negativa effekter för att bevara den biologiska 

mångfalden (Dollinger, Dagés, Bailly, Lagacherie, & Voltz, 2015). Innovationsprojekt 

för stadsbruk där kommuner och markägare tillsammans utvecklar jordbruk i 

stadskärnan gynnar ekologin samtidigt som det möjliggör avvattning av dagvattnet i 

städer (Kleiner, 2018). Författarna anser att dessa öppna dagvattenlösningar är nära 

kopplat till uppfyllelse av det globala målet för hållbara städer och samhällen. 

5.1.7 Innovativa lösningsalternativ för projekten 
Linköpings kommun tillämpade dammar och fördröjningsmagasin i anslutning till de 

befintliga dikena för att upprätthålla det ursprungliga dagvattenflödet. Vid brist på 

utrymme kan de vidta åtgärder i form av att bygga ut ledningssystemet, men de utför 

helst inte detta på grund av ekonomiska skäl. Norrköpings kommun kunde inte lösa 

utformningen på annat sätt än att flytta markavvattningsföretagets diken fysiskt inom 

projektet Björkalund i Norrköping, annars hade de inte kunnat exploatera. Genom att 

planera dagvattenlösningar såsom stadsbruk inom det nyexploaterade området kan 

mycket dagvatten fördröjas innan det ansluter till markavvattningsföretagens 

vattenanläggningar (Kleiner, 2018). 

5.1.8 Värdering av nyttor för båda parterna  
Norrköpings kommun upplevde att markägare blev en drivande medpart för projektet 

när de fick möjlighet att tillståndspröva en privat anläggning samtidigt. Linköpings 

kommun har dessutom bemött markägare som värderar den detaljplanelagda marken 

mer än den ursprungliga. Vid dessa tillfällen har inte markägare behövts övertygas för 

överenskommelsen. De gemensamma nyttorna kan därför finnas där markägare finner 

egen vinning med projektet som i sin tur driver projektet framåt vilket gynnar 

kommunernas tidplan. Dessa nyttor uppfylldes genom kommunikation från en 

utomstående transparent part som hjälpte aktörerna att komma fram till en 

överenskommelse som fungerade ömsesidigt.  

5.1.9 Respondenternas värdering av stödet 
Båda kommunerna ansåg att information och stöd borde vara framtaget från ett 

transparent perspektiv för att ge förtroende till båda aktörerna. De önskar att en 

övergripande transparent aktör ansvarar över frågor gällande markavvattningsföretag. 

Linköpings kommun uttryckte att de ville ha mer stöd av länsstyrelsen med utbildad 

personal som stödjer kommuner med erforderliga uppgifter och rådgivning. I dagsläget 

blir de endast hänvisade till konsulter. Norrköpings kommun instämde i att det inte gick 

att rådfråga myndigheterna, och nämnde även att konsulterna hade långa ledtider 

eftersom kompetensen var svår att få tag i. Norrköpings kommun uttryckte att detta 

borde vara kopplat till lantmäteriets verksamhet eftersom deras digitala plankarta ska 

bli juridiskt bindande om några år. 

5.2 Vad har markavvattningsföretagets roll haft för påverkan 
i den kommunala vattenhanteringen? 

Markavvattningsföretag är definitiva intressenter, det vill säga nyckelintressenter som 

behöver bli informerade och känna sig nöjda för ett effektivt samarbete. Markägare blir 

en drivande medpart i projektet när de kan utnyttja processen till egen vinning. Båda 

aktörerna kan därför finna nyttor genom transparent kommunikation som hjälper 

parterna att ömsesidigt skapa överenskommelser. Genom att fördröja det tillkomna 

vattnet från det exploaterade området med hjälp av dammar eller fördröjningsmagasin 
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kan det befintliga diket behålla dess utformning. Öppna diken mildrar belastningen på 

ledningsnäten, och därmed minimerar översvämnings- och föroreningsrisker. 

5.3 Vilka problem uppstår i samarbetet när en kommun vill 
exploatera en stad på jordbruksmark och/eller ändra 
dagvattenhanteringen? 

För det första är det nödvändigt att ha kännedom om att information från register över 

markavvattningsföretag kanske inte är uppdaterade. Det kan bli ett liknande 

detektivarbete för att komma fram till rätt person, vilket kan bli en mycket tidskrävande 

process. För det andra kan markavvattningsföretaget sakna kännedom om dess roll, och 

kräver därmed omsorg och tid åt att få förståelse kring projektets omfattning. För det 

tredje kan det vara tidskrävande att finna rätt kompetens och rätt information eftersom 

det inte finns någon myndighet att rådfråga. Avsaknad av informationstillgång, 

okunskap och inaktiva register bromsar det tänkta arbetet inom samverkansprocesserna. 

5.4 Vad behöver utvecklas för att samverkansprocessen skall 
bli enklare att genomföra? 

Identifiering av markavvattningsföretag som intressenttyp kan förenkla intressent-

hanteringen i samverkansprocessen. Kommuner behöver också värdera mark-

avvattningsföretag som nyckelspelare, det vill säga förse de med information och hålla 

de nöjda. Projektet är i dagsläget väldigt komplext där det inte är särskilt lätt att få det 

stöd som egentligen behövs för att uppleva en effektiv samverkan. En transparent 

myndighet behöver ta större ansvar kring dessa processer för att stödja kommuner med 

erforderliga uppgifter och rådgivning. Länsstyrelsen har skyldighet att registrera 

markavvattningsföretag, men borde även hålla registren uppdaterade. Fullständig 

kartläggning över markavvattningsföretag hade underlättat samverkansprocesserna 

eftersom registren hade varit aktuella och innefattat rätt uppgifter av deltagarna.  

5.5 Koppling till målet 
Identifiering av faktorer som kan förbättra samverkan mellan markavvattningsföretag 

och kommuner. 

Nyckeln till samverkan innebär löpande kommunikation och information för att ge 

förståelse till projektets aktörer. Markavvattningsföretag är en intressent som behöver 

informeras och hållas nöjda för att underlätta samverkan. Kommunikation är viktigt för 

att finna nyttor för båda parterna ömsesidigt. Markägare blir en drivande medpart i 

projektet när de kan utnyttja processen till egen vinning samtidigt som själva drivet 

motiverar tidsperspektivet för kommunen. Någon myndighet borde stödja projekten 

från ett transparent perspektiv för att ömsesidigt hjälpa parterna att skapa 

överenskommelser. Utnyttjandet av befintliga öppna diken är ekonomisk lönsamt 

samtidigt som det även mildrar belastningen på avloppssystemen. För att upprätthålla 

hållbar stadsutveckling behöver översvämnings- och föroreningsrisker minskas för att 

skydda naturresurser och bevara den biologiska mångfalden. 
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6 Diskussion och slutsatser  
I detta kapitel återkopplas diskussion kring studiens trovärdighet till arbetets resultat, 

metod och begränsningar. Avslutningsvis redogörs slutsatser och rekommendationer 

baserat på resultatet, därefter presenteras förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Kommunernas samverkan med markavvattningsföretag är en relativt ny företeelse. 

Detaljplanarbetet har ändrats mycket de senaste åren eftersom det innefattar nya frågor 

som kommuner inte tidigare tagit hänsyn till. Detta skulle kunna vara orsaken till att 

det inte forskats inom detta ämne tidigare. I dagsläget eftersträvas hållbar 

stadsutveckling vilket ibland kräver samverkansprocesser med markavvattningsföretag 

för att kunna utnyttja befintliga öppna diken.  

Frågeställningarna ansågs vara relevanta eftersom de var formulerade på ett sätt som 

tillsammans kunde specificera studiens mål. Tolkning av äldre vattenlag, ÄVL har varit 

en svårighet inom arbetet eftersom den är skriven med gammalsvenska vilket 

författarna inte var vana vid. Dessa tolkningar har däremot stärkts av handboken Äga 

och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet av 

Jordbruksverket (2014).  

Den främsta styrkan för studien är de genomförda intervjuernas kvalitet. Dessa 

omfattade intervjufrågor som formulerats efter prövade angreppssätt som på så sätt 

stärker rapportens validitet. En förbättring vore att utesluta intervjufrågan om vilken 

definition markavvattningsföretag har i intressentmodellen i Figur 4. Författarna ansåg 

i efterhand att modellen var komplex för de som inte är inlästa. Kommunerna kände 

inte till modellen sedan tidigare och var därför inte tillräckligt insatta för att kunna 

utföra en säker bedömning. Fallstudien bestod däremot av kommuner med erfarenhet 

av sådana samverkansprocesser och var kunniga inom de andra områden som 

efterfrågades vilket avser ökad validitet. Intervjusvaren kan till viss del anses vara en 

bristfällig källa eftersom de övergripande intervjufrågorna mejlades i förväg som kunde 

medföra att svaren blivit inövade. Författarna ansåg däremot att det var nödvändigt att 

förbereda respondenterna för att få möjlighet till välformulerade svar. Intervjufrågorna 

var helt inriktade på markavvattningsföretag och samverkansprocessen. Det vore 

intressant ifall undersökning hade utökat intervjufrågor om kommunernas ställning till 

hållbarhetslösningar inom dagvattenhantering. Orsaken till att detta inte togs till 

anspråk var rädslan att hamna i sidospår ifrån målbilden som handlade om att underlätta 

samverkansprocessen. Intervjuerna hölls med två personer samtidigt vilket kan leda till 

att respondenterna inte svarade ärligt och personligt ifall de påverkades av den andra 

respondenten. Författarna såg däremot en fördel med att intervjupersonerna kunde 

komplettera varandra med fler detaljer i deras praktiska exempel för att öka validiteten. 

Respondenterna hölls även anonyma i arbetet för att möjliggöra ärliga åsikter utan att 

det kopplas till den enskilde individen. En metod som alternativt skulle förbättrat 

resultatet vore om intervjuerna hölls genom ett personligt möte för att få med 

kroppsspråket istället för via en digital plattform. Intervjuerna spelades in för att ha 

tillgång till de fullständiga dialogerna som avser ökad reliabiliteten. Dialogerna 

transkriberades och skickades till respondenterna för att godkänna innehållet som i sin 

tur gav ökad validitet. Resultatet kan därför anses vara trovärdigt för att underlätta 

samverkan mellan markavvattningsföretag och kommuner vid stadsutveckling. 
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6.2 Metoddiskussion 
Studien omfattas av en kvalitativ undersökningsstrategi som förespråkar tolkningar av 

Norrköping- och Linköpings kommuns erfarenheter. Målet med studien var att finna 

faktorer som kan underlätta samverkan, och det var därför lämpligt att studera fallet via 

intervjuer med berörda aktörer. Det utfördes semistrukturerade intervjuer för att få 

tillgång till öppna svar och information till andra områden som författarna inte tidigare 

känt till. Ett annat alternativ vore att utföra en kvantitativ undersökning med enkäter för 

att samla konkreta svar till hur samverkan kan underlättas utifrån förvalda alternativ. 

En sådan undersökning kräver däremot mycket förkunskaper och går dessutom miste 

om nödvändig information såsom aspekter från praktiska exempel. En kombination av 

båda undersökningsstrategierna kunde däremot förbättrat studiens trovärdighet 

eftersom det hade innefattat en större undersökningsgrupp. Flertal intervjuer skulle 

även ge en bättre helhetsbild, men det hade inte varit möjligt inom 15 hp. Det var 

relevant att utgå ifrån en fallstudie eftersom det möjliggjorde detaljer i kommunernas 

erfarenheter. Ett annat alternativ vore att utforma färre frågor och studera fler 

kommuner. Författarna ansåg däremot att ett helhetsperspektiv med detaljerade 

aspekter var viktigt, och därför behövdes undersökningen specificeras. Studien anses 

ha överförbarhet där resultatet till viss del kan återspeglas till kommuner med liknande 

förutsättningar. Det har inte samlats tillräckligt mycket data för att kunna generalisera 

fallet. Utförandet av litteraturstudier av bestämmelser var behövligt för att ta del av de 

lagar som reglerar processerna. Det var dessutom nödvändigt att ta del av de globala 

utmaningar och miljömässiga incitament som kopplas till sådana projekt. 

Intressentanalys behövde studeras för att identifiera intressenttyperna och på så sätt 

underlätta intressenthanteringen. 

6.3 Begränsningar 
Studien har betraktat markavvattningsföretag som en överförbar intressent eftersom den 

insamlade data inte är tillräcklig för att kunna generalisera. Urvalet av kommuner hade 

utgångspunkt att ha erfarenhet av samverkansprojekt med markavvattningsföretag. 

Resultatet bedöms därför vara relevant för samtliga kommuner som har incitament att 

exploatera och/eller ändra vattenhanteringen i samverkan med markavvattningsföretag. 

Det är inte tillräckligt för att generalisera resultatet, men är däremot en grund för 

överförbarheten. Det var även lämpligt att endast ta hänsyn till faktorer som berör 

samverkansprocessen, utan att studera övriga påverkande aspekter såsom jordens 

permeabilitet eller växters vattenupptag eftersom detta inte påverkar studiens utfall.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien har bidragit med faktorer som kan underlätta samverkansprocesser mellan 

markavvattningsföretag och kommuner vid stadsutveckling. Målet uppfylldes genom 

att undersöka processens bestämmelser och tillvägagångssätt. Det var även nödvändigt 

att studera det forskningsområde som relaterar till hållbar utveckling och det som 

definierar markavvattningsföretag som intressent. Utifrån analys av studiens empiri och 

det teoretiska ramverket går det att se förbättringspotential av följande slutsats: 

• Det finns inte någon myndighet att rådfråga. 

• Det saknas uppgifter i registren över markavvattningsföretag eftersom de inte 

är uppdaterade. Det kan därmed bli ett detektivarbete för kommuner att komma 

fram till rätt person. Denna problematik medför även att en del mark-

avvattningsföretag saknar kännedom om dess roll i projekten. 
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• Kännedom om betydelse av användandet av öppna diken är nödvändigt för att 

upprätthålla hållbar stadsutveckling. 

Utifrån denna slutsats rekommenderas att: 

• Någon myndighet borde stödja projekten från ett transparent perspektiv för att 

ömsesidigt hjälpa parterna att skapa överenskommelser. Myndigheten borde 

även stödja kommuner med erforderliga uppgifter och rådgivning. 

• Någon myndighet borde ha ett övergripande ansvar för kartläggandet av 

markavvattningsföretag och hålla registren uppdaterade. 

• Kommuner måste värdera markavvattningsföretag som nyckelspelare, det vill 

säga förse de med information och hålla de nöjda för ett effektivt samarbete. 

• Använda öppna diken för att upprätthålla hållbar stadsutveckling. 

Ordförande för ett markavvattningsföretag i Björkalund i Norrköping har bekräftat att 

dessa faktorer kan underlätta samverkan även för motstående part. Studiens slutsats kan 

därmed konstatera att underlättad samverkan fås genom löpande kommunikation och 

förståelse i projektets mening. Förbättring av processen kan uppnås genom stöd från 

någon myndighet som framstår som en transparent aktör som stödjer kommuner och 

markavvattningsföretag ömsesidigt.  

Denna studie har bidragit till hållbar stadsutveckling genom att ta fram nyckelfaktorer 

som underlättar samverkansprocesser mellan markavvattningsföretag och kommuner. 

Studien motiverar användandet av befintliga öppna diken som är ekonomisk lönsamt 

samtidigt som det mildrar belastningen på avloppssystemen. Samverkan med 

markavvattningsföretag är därför en mycket betydande insats för uppfyllelse av det 

globala målet för hållbara städer och samhällen. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare arbete med denna studie hade innefattat framtagning av en strategi för att 

underlätta samverkan genom att bidra med en checklista inför processerna. För vidare 

forskning kan denna studie tillämpa forskning om hur information om 

markavvattningsföretag kan struktureras för att bli användbart i kommunal 

dagvattenplanering. Ett ytterligare förslag vore även att studera hur kommuner hittar 

finansiering av åtgärderna. 

Denna studie har enbart granskat handlingar från städer som har tillämpat 

hållbarhetsprojekt inom dagvattenhantering i urbana miljöer. Ett förslag till vidare 

forskning vore att lägga större fokus på hållbara lösningar för stadsutveckling. Det vore 

därför intressant att studera hållbar dagvattenhantering i en stad, exempelvis Malmö, 

som är inriktad på hållbarhetslösningar i urbana miljöer. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Bilaga 1 

Författarna presenterar sig själva och projektet i sin helhet. Författarna förklarar för att 

intervjupersonerna kommer vara anonyma men representera sin kommun, yrkesroll och 

yrkeserfarenhet.  

Figur 5 redovisar huvudfrågornas koppling till frågeställningarna. Dessa kompletterades även 

med följdfrågor för att fånga praktiska exempel från tidigare erfarenheter.  
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 Vilka olika lösningsalternativ fanns med i 

processen? 
 

 
Vilket stöd tror ni är viktigast för att underlätta 

samverkansprocesser? 

 

Figur 5. Intervjufrågor kopplade till frågeställningarna 
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Bilaga 2 – Intervju Norrköping 
Bilaga 2 

Hur har ni varit inblandade i samverkansprocesser med markavvattningsföretag? 

Jag har medverkat i projektet för Björkalund där jag haft en projektledarroll angående 

markavvattningsföretag där vi varit tvungna att ompröva det för att kunna genomföra 

detaljplanen. Vi ville lägga till det kommunala VA-bolaget Nodra för att det skulle bli 

verksamhetsområdet inom detaljplanen och sen skulle dikningsföretag få vara kvar för de delar 

som var utanför. 

Hur tog ni kontakt med markavvattningsföretaget?  

Vi tog hjälp av en markavvattningssakkunnig som vi fann på jordbruksverkets lista som har 

hjälpt oss i arbetet med de olika delarna. Sedan upphandlade vi även en annan konsult angående 

miljökonsekvensbeskrivningen som kopplade till att man blir tvungen att flytta diket och ansöka 

om vattenverksamhet för det. Det var alltså två olika delar som vi blev tvungna att göra. Med 

hjälp av denne markavvattningssakkunnige kallade vi de till ett informationsmöte med 

efterföljandestämma. Kommunen höll där ett pass om vad som planeras i området och varför 

vi gör det här, sedan tog den sakkunnige över och hjälpte oss att få igenom en formell stämma 

så man kunde utse ordförande med tillhörande styrelse. Så att vi kunde ha en part att tala med 

istället för alla delägare och sedan registrerade den hos länsstyrelsen så att det blev tydligt.  

När vi hade denna stämma så hade de tidigare inte haft något möte på väldigt många år, det var 

nog decennier sen, den var ju inte aktiv. Jag minns väl när vi skickade ut det här, så var det en 

fastighetsägare som hörde av sig och sa att ”det här brevet måste kommit helt fel för jag är inte 

med i något sånt här”. Och man förstår ju det, det var ju både jordbruksfastigheter och 

bostadsfastigheter, där bostadsfastigheterna visste inte vad det här var och tänker då att detta 

borde vara något fel. Det hängde mycket på det här med kommunikation genom hela processen. 

Förklara varför de är en del av det här, det handlade ändå om pengar som de är tvungna att 

finansiera även fast de tyckte att de kom lite sådär. De såg inte sin fördel i det här och ville inte 

vara med. 

Vi är helt utelämnade till markavvattningssakkunnige för att han är ju den enda som vet, vi vet 

inte allting och de vet inte allting, utan han är en slags mellanhand som vi är beroende av för 

att komma framåt. 

Det man kan säga om den konsulten är att han har nog väldigt mycket att göra. Men jag tycker 

det varit särskilt bra att ha någon utomstående, för annars blir det lätt att man tycker att 

kommunen är en väldigt stark part. Men han har tittat på det här utifrån hans profession att 

”såhär säger lagen, såhär måste vi göra” och är neutral. 

Han kan lagen, han vet. Det är väldigt mycket förtroende som han ger. 

Det är väldigt tråkigt att den här kompetensen är det väldigt få som har och därför är det svårt 

att få hans tid åt det här projektet utan att prioritera andra projekt. Det är svårt att få tag i 

kompetensen. Jag vill verkligen lyfta fram det här i denna intervju, att detta är ett dilemma. 
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Bilaga 2 

Hur gick ni tillväga för att få tag i den här kompetensen? 

Jordbruksverket hade en lista över vilka som har kompetens i form av 

markavvattningssakkunnig. Idag är dock inte jordbruksverket såsom det var då, det har ju 

ändrats. Men vi tittade i alla fall på den listan och förstod att det var väldigt viktigt i domstol 

att man har rätt kompetens. Men det kunde också varit en lokal-rekommendation från konsuler 

som tidigare hjälpt oss vid projekteringen av gatorna. Vi är inte helt säkra eftersom ingen av 

oss varit med när kontakten togs, men vi är vet att vi kollat på kompetensen med den här 

förteckningen i alla fall. 

Hur såg processupplägget ut? 

Det började med att vi skulle sätta oss in och förstå vad vi skulle göra. Vi hade flera möten med 

den här markavvattningssakkunnige som försökte förklara för oss vad det är som vi behöver 

göra och det tog väldigt lång tid. Sedan hade vi informationsmötet med efterföljandestämma. 

Sen handlade det mycket om att försöka teckna överenskommelser för att få påbörja arbetet 

innan dikningsföretaget var omprövat. Vi hade en tajt tidsplan och krävde att vi skulle påbörja 

vissa arbeten och då försökte vi teckna överenskommelser som möjliggjorde att vi kunde börja 

med det under förutsättningar att vi senare skulle göra omprövning. Sen kollade 

markavvattningssakkunnige på alla förteckningskartor och tolkade det till hur det ser ut idag, 

och då blev det några ändringar. Alla som var med på stämman kanske inte var delägare till den 

här delägarförteckningen idag.  

Sen hade vi ett nytt möte med en ny stämma, där det kommunala VA-bolaget Nodra tog över 

kommunens plats i styrelsen eftersom de kommer ha en stor del av båtnadsområdet efter 

omprövningen.  

Det var en osäkerhet från början om vilka som egentligen skulle sitta med i styrelsen. Jag blev 

invald då det handlade om den kommunala marken, att det är ett fastighetsägareperspektiv, sen 

är det även VA-huvudmannen som är rätt, alltså Nodra.  

Hur upplevdes markavvattningsföretagens kunskaper inom dess roll i projekten? 

Först var det ju den som kontaktade oss om att ”det måste blivit fel”, men sedan har vi även 

stött på motsatsen. Denna har varit till stor fördel för oss. Det var en större jordbrukare där 

ägaren hade fått överta sina föräldrars gård där hans pappa hade varit ordförande tidigare, så 

han hade alla räkenskaper och hade bra koll och förstod det här delarna. Han var ju en drivande 

motor i det hela och mycket tack vare det där var att han själv hade en anläggning för ett 

invallningsföretag som inte hade tillstånd. Han såg ju fördel med att göra det här projektet, för 

då kunde man tillståndspröva det samtidigt. 

Plus att man är ju skyldig att underhålla sina diken som ingår i markavvattningsföretaget, alla 

som är med ska egentligen vara med och dela på kostnaden. Men han hade ju tidigare rensat 

diken och tagit det ansvaret helt själv, och nu kom vi med en kostnadsfördelning till människor 

som inte ens visste att de var med och säger att ”ni har en såhär stor del och när det ska tas 

kostnader i framtiden så kommer ni få vara med och betala”. Detta följer ju fastigheten, man 

kan ju råka köpa en fastighet och inte ens veta att det ingår i ett markavvattningsföretag, att det 

kom med på köpet. 
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Bilaga 2 

Tack vare att han var med så hade vi då en drivande medpart, även om han också ställde krav. 

För så är det alltid så, man tycker att ”kommunen kostar såhär mycket i timmen, då ska jag 

också ha betalt…”. Det finns alltså sådana diskussioner som tar mycket tid och som man måste 

vara ödmjuk för. Det är inte bara köra på utan man måste möta de ekonomiska bitarna, 

timarvoden för den tiden måste också läggas ner i projektet. 

Hur gick det att övertyga markavvattningsföretaget att delta i projektet? 

Det var genom överenskommelser och det gick ju ändå eftersom denna 

markavvattningssakkunnige sa ”Det här är ingen fråga om man vill eller inte, utan det här säger 

juridiken. Ingår er fastighet i ett dikningsföretag eller båtnadsområde så kan vi tvinga fram det 

här. Det tar bara mer eller mindre lång tid”. 

Tack vare att han varit så pedagogisk så tycker jag att han hjälpte oss väldigt mycket med att 

komma framåt. Alla skrev ju på tillslut. Det var ändå 40–50 fastigheter. Det är ett stort arbete 

att få alla att underteckna. Det tog tid, och det kan vill man absolut understryka. 

Vem kommer ansvara för dikena i Björkalund? 

Allting i den här detaljplanen handlade om att man skulle lägga om ett dike för att möjliggöra 

bostadsbebyggelse. Man skulle ta bort markavvattningsföretaget från allt som omfattas av 

detaljplanen eftersom det kommer bli verksamhetsområde. Där kommer det kommunala VA-

bolaget ska vara VA-huvudman och därmed ta över all drift och underhåll. Dock kommer de 

koppla på sig en del som fortfarande är en del av markavvattningsföretaget.  

Den sista delen ut till utloppet är fortfarande markavvattningsföretag eftersom det inte är 

detaljplan enda ut till sjön. Det är denna kostnadsfördelning som ska tas nu av domstolen, och 

då kommer det avgöras hur stor del vi och hur stor del de ska betala när vi ska göra åtgärder på 

sista delen av diket. Markavvattningssakkunnige har kommit fram till ett förslag där vi ska 

betala 80% och nu är det upp till domstolen att bestämma om det är de siffrorna som ska gälla. 

Fanns det några andra lösningsalternativ? 

Nej. Det har varit mycket diskussioner kring den sträcka som var från detaljplangränsen, där 

verksamhetsområdet slutade till utloppet, sjön. Det är viktigt för VA-huvudmannen att ha 

rådighet där. Först trodde vi att man var tvungen att förvärva all mark och äga allting ut till sjön. 

Vi förstod inte riktigt de här delarna i början, men där var det en hel del diskussioner om hur vi 

skapar rådighet. 

Annars hade alternativet varit att inte exploatera mer. Vi hade inte kunnat hantera dagvattnet 

utan att använda deras diken. Vi hade inte kunnat genomfört detaljplanen, det är runt 400 

bostäder sedan är det även en efterföljande etapp med kanske 200 bostäder där. Det här är ett 

väldigt viktigt område för Norrköping i bostadsförsörjningssynpunkt. Kommunen äger ungefär 

30% och sedan är det privata markägare som äger resterade 70%. Det var inget tal att om att 

man inte skulle genomföra den här detaljplanen, utan det var bara att hitta lösningar. 
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Hur var kommunikationen med markavvattningsföretaget under arbetets gång? 

Det har varit mest via vår konsult som har tagit de flesta kontakter, men jag hade också en del 

kontakt med ordförande för att stämma av att de är med på banan, samt informerade de om vad 

som händer och sker. Det har varit olika mycket olika perioder. Det var i alla fall jätteskönt att 

man hade en ordförande som förstod vad det här handlade om. Sedan var det en annan 

markägare som vi blivit tvungna att teckna en separat överenskommelse med, som hade ett 

väldigt stort fritidsområde. Där tog det mycket längre tid, för de förstod inte de här delarna. De 

hade inte någon kompetens inom det här. Vi tycker det är viktigt att mot-/medparten är 

införstådda med vad som behöver göras och varför. 

Hur upplevdes samarbetet? 

Samarbetet fungerar som bäst när de är införstådda vad som gäller. Det svåra är när man inte 

får tag i alla delägare. Ibland kan det vara fastigheter som har ärvts, men man måste ändå få alla 

att underteckna, ordna med fullmakter och sådant. Det är görligt men allting tar tid. 

Vilka kommunikationsverktyg har ni använt? 

Brev med posten till kallelserna. Sedan har vi även annonserat i tidningen när man kallat till 

stämma. Vi har följt upp reglerna och kungjort, för att inte riskera problem i efterhand om att 

man inte kallat på rätt sätt. Sedan har vi även skickat ut protokoll via e-post, till de som hade 

det. Sedan hade vi även telefonkontakt med en del och mejl som sagt. 

Vad hade markavvattningsföretaget för påverkan i projektet? 

De har inte påverkat särskilt mycket. Det var framförallt markavvattningssakkunnige som alla 

har lyssnat på. 

Utloppet Ljurabäck har dock varit viktigt för dem. Markavvattningsföretaget går ut i en sjö och 

från den sjön så går det ett utlopp till Ljurabäck som är vår viktigaste avledande av dagvatten i 

Norrköping. Markavvattningsföretaget ville då att vi skulle vara med och rensa det utloppet. De 

var rädda att exploateringen skulle påverka nivån i sjön, att den skulle bli högre. Vi har inte 

rensat än, men vi har haft möte med dem för att planera ett sådant arbete. Sedan var det även 

frågor om kostnadsfördelning och hur man utför en rensning när det väl behövs. 

Enligt Miljöbalken har ni makt använda markavvattningsföretaget direkt. Varför 

försökte ni då hålla markägarna nöjda? 

Vi kunde inte bara koppla på, utan vi har varit tvungna att gå den här vägen via domstolen. 

Eftersom vi även ville påbörja arbetet tidigare så var vi tvungna att teckna överenskommelser. 

Det var inte bara en person utan det var 40–50 berörda fastighetsägare. Länsstyrelsen var väldigt 

tydliga med att man måste utföra det här på rätt sätt, så de hade ju ögonen på oss. Vi behövde 

ju dika ur ännu mer än var det gamla förrättningshandlingarna sa, så vi kunde inte bygga ut den 

anläggningen vi behövde. 

Diket skulle även flyttas fysiskt. Det var inte bara att släppa vatten i ett befintligt dike utan det 

skulle flyttas, ändra sträckning, bredd och allting. Det var ett såpass stort ingrepp att det inte 

hade kunnat göras på något annat sätt.  
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Vilket stöd tror ni är viktigast för att underlätta samverkansprocesser? 

Det skulle vara bra om det fanns en väldigt enkel handbok som förklarade vad det är som gäller: 

”Om man är delägare till ett markavvattningsföretag så är det här alla rättigheter och 

skyldigheter”. Detta vore absolut bra att kunna ha som stöd för som sagt många vet inte att de 

har en del i dem. 

Väldigt enkel information i text med rättigheter och skyldigheter. Det togs ju fram en handbok, 

men den var mer riktad mot de som är aktiva och har förkunskaper. Det skulle behövas en 

handbok för ”steget innan”. En broschyr som alla kan läsa och ta till sig på ett enkelt sätt.  

Förr i tiden, kanske 50 år tillbaka fanns det nog större kunskap kring varför man dikat ur, 

eftersom man ville avvattna sin jordbruksmark. Idag har det blivit storstäder på många av de 

här, och man tittade inte på de här frågorna förr i tiden. Stora delar av Norrköping är byggda på 

dikningsföretag där man inte har omprövat eller upphävt. Dessa frågor har startats de senaste 

5–10 åren, så det har ändrats mycket i detaljplanarbetet de senaste åren. 

Informationen borde också vara framtaget av någon myndighet. Inte något eget på varje 

kommun, utan det är viktigt att ta fram det neutralt.  

Jag kan även tycka att detta är mycket kopplat till lantmäteriet. Om det är dagvattenledningen 

och man har rättighet till det, eller så har man en öppen ledning som går vidare där det är flera 

berörda under sträckan.  

Lantmäteriet borde ha en större del i det här och ha den kompetensen. Det känns som de ligger 

lite efter, eftersom vi går mer för öppna lösningar, alltså mindre rör och mer diken. Men vi kan 

inte söka ledningsrätt för ett dike såsom vi kan göra för ett rör, och det blir jättekonstigt för oss 

som VA-huvudman. 

Man pratar mycket om skyfall och förändrat klimat, och man är inte riktigt med på åtgärdssidan 

och hur man försäkrar det här fastighetsrättsligt. Det är också svårt att tolka dessa gamla 

förrättningshandlingarna. De finns på länsstyrelsen men att tolka de idag är väldigt komplext. 

Det är då markavvattningssakkunnige är så oerhört viktig, han kan de här sakerna. Han håller 

just nu på att utbilda nya. Vad vi förstått så är de just nu inte så många och de är rätt gamla.  

Sen så har vi även känt oro för när man behöver granska något i domstolen så är det viktigt med 

vem det som gjort handlingen, att det är någon med kompetens. 

Vi tycker att detta borde vara en del av lantmäteriets verksamhet, att det borde digitaliseras mer 

inom det här. Nu går lantmäteriet fram med att de ska bli digitala och att plankartan ska vara 

juridiskt bindande om några år, och då borde den här bilden också komma in under deras 

paraply. Det känns nästan som att ingen riktigt vill äga den här frågan, utan man måste gå till 

mark- och miljödomstolen. Dels finns det ingen att rådfråga, ingen myndighet, utan bara 

konsulter. Man vill gärna ha någon myndighet. Inte ens länsstyrelsen vet mycket om det här.  

Det är väldigt långa ledtider för det här, särskilt när det kommer från staten att vi ska snabba på 

planprocessen. Men man pratar ju ingenting kring det här som är en stor del i 

genomförandeprocessen, och då spelar det ingen roll hur snabbt man tar fram en detaljplan om 

man ändå inte kan genomföra den. 
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Vart skulle ni sätta markavvattningsförtaget i den tidigare nämnda Mitchell, Brandy och 

Woods (1997) intressentmodell? 

Det är lite olika från markägare till markägare. De är tvingade att vara med och tvingade att 

betala, det är tidsperspektivet som de har makt att styra och tiden var viktig för oss. 

En del var ju väldigt angelägna men vissa var det inte alls. Ofta berodde det på ifall det kostade 

något. Vissa bor på andra sidan sjön och kommer inte ens att se Björkalund, medan närmast 

finns det personer som är väldigt mycket emot själva utbyggnaden av Björkalund. Det märks 

tydligt att de försöker sätta stopp, ställer krav och sådana saker. Det handlade mer om att de 

försöker bromsa detaljplanen. De hittade på saker såsom att föroreningar kommer släppas ut 

och att kommunen inte kommer att uppfylla myndighetsuppförningen eller kontroller.  

Men de hade i alla fall möjlighet att påverka utifrån lagstiftningen, sen kom de ju med flera 

idéer och förslag. 

Nummer (6) i intressentmodellen skulle vi nog kunna tycka kännas mest rätt. 

Några övriga kommentarer? 

Såsom det sist nämnda så tycker vi det är viktigt att det skulle någon myndighet som driver de 

här frågorna, som har det till sitt ansvar. Sedan även lätt tillgängligt, lätt förståelig information 

i form av någon likande broschyr från någon myndig. Allting bottnar i kommunikation i dessa 

projekt. 
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Hur har ni varit inblandade i samverkansprocesser med markavvattningsföretag? 

När vi jobbar med att ta fram en detaljplan och tittar på vart man ska ta hand om dagvattnet, så 

hamnar man ibland i att det enklaste är att leda dagvattnet till ett markavvattningsföretag som 

ägs av en samfällighet. 

I vilken utsträckning har markavvattningsföretaget påverkat projektet? Varför vill ni 

utnyttja deras diken? 

För det är det mest attraktiva lösningen. Annars hade man kanske behövt bygga någon egen 

lång ledning eller dike för att leda bort dagvattnet mot en recipient. Då är det alltså mest lämpligt 

att utnyttja det som redan finns.  

Marken som vi bebygger är ofta inom ett avrinningsområde, så den har också någon andel åker 

eller skog. Med detaljplanen tar vi fram ett förslag med fler hårdgjorda ytor än vad den 

ursprungliga användningen hade. 

 

Vill tillägga att det inte alltid är så lätt att få kontakt med markavvattningsföretagen generellt. 

Det är rätt så vanligt förekommande att det är ett insomnat markavvattningsföretag med 

eventuell styrelse och sådana funktioner som kanske inte varit aktiva på flera-flera år. Ibland 

kan det vara ett litet bekymmer för kommunen att komma fram i den hastighet man vill, när det 

inte finns något motor som är med, som man kan prata med.  

Förr i tiden uppmuntrade staten att man dikade ut, bildade företag, och skapade mer mark att 

odla på. Ett antal år senare ville staten att man inte skulle göra det, utan man ska ha våtmarker 

och sånt.  

Ni nämnde att det ibland inte är lätt att få kontakt med markavvattningsföretaget, men 

hur tar ni då kontakt med dem? 

Man får försöka ta reda på saker. Första är att kolla ifall marken ingår i något dikningsföretag. 

Det kan man få hjälp genom länsstyrelsen och de har ett register över dikningsföretag, och 

riktigt gamla kan finnas på lantmäteriet. Förr i tiden var det även så att de som hade ett 

dikningsföretag var skyldiga att rapportera förändringar i styrelsen som skulle dokumenteras i 

länsstyrelsens register. Men det här har ju släpats, oftast finns det inte nya uppgifter, så det blir 

lite av ett detektivarbete att hitta någon lista på vem som är ordförande och sen ringa till den. 

Sen kanske den, om den nu lever, vet vem som tagit över sysslan om listan inte är uppdaterad. 

Sen till sist försöka få tag i någon som kan uttala sig om det här dikningsföretaget.  

Det kan alltså bli lite av ett detektivarbete, vad tycker ni om detta? 

Det är ett problem då det varit ganska så bra bemannat och bra organiserat en gång i tiden på 

länsstyrelsen och jordbruksverket. Det har varit en tid med huvudman för det här. Nu är det 

bara länsstyrelsen, innan dess fanns det de här lantbruksnämnderna som hade stenkoll på det 

här.  

Det är ingen som riktigt uppdaterat och följt upp det här, och inget som prioriterats av staten. 

Det är väldigt dåligt med kompetens på länsstyrelserna från att ha varit duktiga på det här för 

10–20 år sen. Det är väldigt lite personal som kan idag.  
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Hur ser processupplägget ut? 

Om vi nu har det här nya området som ska avvattnas av ett dikningsföretag, vilket det kanske 

redan gör men med en annan användning. Då finns det en förrättning för befintlig fördelning 

av kostnader som är fastställd av miljödomstolen eller någon annan myndighet. Och nu blir det 

något annorlunda om vi ska avvattna ett bostadsområde. Enklaste sättet som vi brukar göra i 

sådana fall är att försöka komma med en överenskommelse med dikningsföretaget om att vi får 

släppa vatten, alltså även annat vatten än vad det varit från början. Det vill säga vatten från 

bostadsområdet istället för en åker eller skog. Det kan innebära att vattnet kan ha annan 

sammansättning, vilket kan påverka deras diken på ett sätt att de blir mer näring i, eller att det 

blir en annan mängd vatten än det varit från början. Oftast löser vi det på ett sätt att vi försöker 

undvika att det blir en annan mängd genom att göra dammar och fördröjningsmagasin i 

anslutning till det här området så det stryper flödet så det blir samma flöde som innan. Sen 

beroende på hur man lyckas med det här så får man till den där överenskommelsen som sen ska 

fastställas av mark- och miljödomstolen. Man kan få ändra lite i de här andelstalen eftersom det 

är en annan användning än vad det var från början. 

Det är ofta att vi vänder oss till någon konsult som hjälper oss med sådana frågor, som tar fram 

vad som är lämpligt när det gäller fördröjning och andelstal. Det är svårt att få tag i sådana 

konsulter. Framtidsjobb skulle kunna vara det.  

Om vi säger att det blir en annan mängd vatten, och ni inte kan lägga en 

fördröjningsanläggning, hur löser ni det då? 

Då får man ta fram ett förslag, och begära ändring av dikningsföretaget. Då blir det ett mycket 

större projekt. Då får man räkna om andelstal. Frågan är om det ens går, man måste kontrollera 

hur det här systemet klarar av att ta hand om mer vatten. Om man inte ökar utsläppet så vet man 

att det klarar av det, eftersom det har klarat av det tidigare enligt den förrättning som finns. Men 

om vi ändrar att det ska ta hand om mer vatten så måste det klargöras så att det inte orsakar 

översvämningar någonstans så någon får ett elände av det.  

Om kommunen går vidare där och struntar i markavvattningsföretag då finns det risk att man 

får ett skadeståndskrav på sig. Vi måste liksom hantera detta. Det är ganska strikt om det har 

fallit någon dom om att man har godkänt ett dikningsföretag. Det man godkänner brukar vara 

vilken areal som omfattas, hur fördelningen ska vara, och hur anläggningen ska se ut. Denna 

får man inte ändra utan tillåtelse och nytt beslut som kräver sina undersökningar. Genom att 

fördröja mer vatten så kan man slippa det.  

Vad tycker ni om ert processupplägg? 

Önskar att det vore mer som förr, där länsstyrelsen hade lantbruksingenjörer som kunde hjälpa 

till att angripa, göra beräkningar, rita kartor och sånt där så man kunde komma vidare. Idag 

finns inte det, utan då är det någon konsult som hjälper till med det här om man inte kan det 

själv.  

Det är ju inte jättevanligt, man gör ju inte det här varje dag. Det är inte som att handlägga ett 

bygglov där man har sina rutiner, utan det här är ganska speciellt som man gör ganska sällan. 

Det är svårt att upprätthålla den kompetensen själv. Det skulle vara bra om man kunde få mer 

hjälp av länsstyrelsen med rådgivning och även hjälp att plocka fram de dokumenten som man  
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behöver ha. Såsom de gjort förr med dessa lantbruksingenjörer som även hjälpte jordbrukare 

med att upprätta dikningsplaner och fick de godkända.  

Hur uppfattades markavvattningsföretagets kunskaper om dess roll i projekten? 

Eftersom dessa kan vara ganska gamla, lite slumrande... Men det kan nog vara väldigt olika om 

det är något aktivt i någon jordbruksbygd eller om det är något där det inte hänt så mycket. Om 

det är riktigt dåligt så kan det vara någon som har fått en pärm av sin pappa som varit 

ordförande, som sagt ”nu får du ta över det här” och han har ingen aning om vad det är. Men 

ibland är det ett riktigt fungerande system där de har en styrelse som har möte en gång om året 

och går igenom hur de ska sköta det osv.  

Hur går det med att övertyga markavvattningsföretag att delta i projektet? 

Det brukar vara bra eftersom vi har rimliga krav och önskningar. De förstår ju problematiken i 

och med att de själva äger mark som är i behov av att avvattnas och den marken som vi då vill 

planlägga ingår oftast i dikningsföretaget fast med annan användning. 

Det kan vara lite olika. Ibland så är den som ska exploatera även deltagare i dikningsföretaget, 

där hans eller hennes mark ska exploateras, och den behöver man inte övertyga så mycket. De 

tjänar ju på exploateringen och då är de mer positiva till att vara med. Om marken som vi ska 

planlägga för någon annan verksamhet som är mer värdefull än åkermark. Och om den marken 

ägs av någon som ingår i dikningsföretaget så är den ju mon över att det fungera smidigt.  

Antingen är det på det här sättet, annars är det ju så att kommunen har planmonopolet och det 

är vi som äger frågan. Det är i alla fall vi som måste driva frågan, det är våran skyldighet. Om 

det finns någon motpart som behöver övertygas eller som är delaktig så kan de ställa lite olika 

krav. Kommer man inte överens frivilligt så kan man gå till mark- och miljödomstolen och 

ansöka om att man ska få göra en förändring, då går det även att göra det tvångsvist.  

Hur var kommunikationen med markavvattningsföretaget under arbetet? 

Man har den kommunikation man behöver för att komma framåt. Förhoppningsvist är den god. 

Vilka kommunikationsverktyg har ni använt er av? 

En blandning, mycket mejl, men personliga möten är alltid bra för att träffas och få ett ansikte 

och veta vem man är. 

Hade ni något informationsmöte för att förklara för dikningsföretaget varför ni var i 

behov av att använda deras diken? 

Man får räkna med att man har möten, ja. Man är på något sätt i överläge där personerna kanske 

inte är särskilt inlästa på juridik eller på vad processen innebär. 

Man får preparera ärendet till en viss gräns och komma med något konstruktivt förslag. Knyta 

kontakter där det mänskliga mötet är vad vi jobbar för och tror på för god kommunikation. 
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Hur upplevdes samarbetet med markavvattningsföretag? 

Det gäller att komma fram till en överenskommelse med dem, om man inte vill gå tvångsvägen, 

vilket vi helst inte vill. Då kanske man har synpunkter på någon ersättning och köpa in sig i 

något företag där det kan bli förhandling. 

Gäller det även ömsesidigt ifall markavvattningsföretaget har någon synpunkt för 

överenskommelsen? 

Ja, men sen tar vi ju oftast hjälp av någon neutral konsult som tar fram förslaget, som även gör 

bedömning, kan frågorna och vad de innebär. Det gäller då att båda parterna har förtroende för 

den här konsulten. 

Vad hade markavvattningsföretaget för påverkan i projektet? 

Det skulle kunna vara för att inte släppa ut mer vatten än vad marken gjort innan den exploateras 

så kan det vara att man då måste bygga damm eller fördröjning. Alternativet skulle kunna vara 

att man kommer fram till att man kommer fram till att man inte behöver göra några 

begränsningar utan man kan släppa in allt, att det finns utrymme för det. Det är oftast så vi 

försöker jobba, att inte släppa ut mer än vad det varit innan för att inte behöva göra om de här 

tillstånden. 

Ni fördröjer alltså vattnet för att inte släppa ut mer än vad det varit innan. Men har ni 

även andra alternativa lösningar? 

Mindre delar behöver ju ändras om man kan förhålla sig till att inte släppa ut mer vatten än vad 

det varit innan, eftersom då finns det ju godkänt i förrättningen. Ett annat lösningsalternativ kan 

vara att man kommer fram till att det inte fungerar och man måste bygga en egen ledning till 

recipienten. 

Varför bygger man inte alltid egen ledning? 

Det är av ekonomiska skäl. Ofta kan det vara ganska långa sträckor med diken innan man 

kommer till recipient. Det är väldigt dyrt om man då ska bygga en egen ledning eller dike en 

längre sträcka. Dels behöver man tillstånd för att få bygga diket på en annans mark och sen 

behöver man lägga ner ledningen. Det kostar en väldig massa pengar. Då är det mycket enklare 

att utnyttja något som redan finns. 

Vilket stöd tror ni är viktigaste för att underlätta samverkan processer?  

Ett stöd från länsstyrelsen med utbildad personal som kunde ta fram erforderliga dokument. 

Vad är det för stöd ni vill ha i dokumenten? 

Att man kan komma fram till den förrättningen som gjordes en gång i tiden, där det framgår 

vilka som är med, vilka andelar de har och hur den här anläggningen ser ut. Där man skulle 

kunna komma fram till att ”den här är så gammal så här behöver det göras förbättringar”, eller 

att vissa sträckor där det varit öppna diken behöver bli ledningar nu, och då måste man ta fram 

nya handlingar, beskrivningar och kostnadsfördelningar som ska gå till mark- och 

miljödomstolen för omreglering.  
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Önskar att man kunde få mer hjälp av länsstyrelsen genom rådgivning, om hur man ska göra. 

Men även konkret få hjälp för att ta fram dom här dokumenten som behövs, och inte bara bli 

hänvisad att gå till någon konsult. 

Sen även att de här arkiven och listorna över föreningarna om vilka som postar dom, att dessa 

är mer aktiva och ser till att företagen är uppdaterar sina listor så att det är rätt uppgifter som 

finns i arkiven. 

Vad är det för stöd som underlättar då det är ett markavvattningsföretag som inte har 

kunskap om dess roll? 

Om det följdes upp, och meddelandes till länsstyrelsen när posterna ändrats i styrelsen. Det 

finns någon skrift som säger att det ska meddelas men man gör det inte.  

Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndigheten för dikningsföretagen ska fungera. Det skulle 

vara bra med mer tillsyn. Men de är väll inte tillräckligt bemannade för det här idag. Aktuella 

arkiv snabbar på vårt arbete, så det är självklart ett stöd för oss. 

Vart skulle ni sätta markavvattningsförtaget i den tidigare nämnda Mitchell, Brandy och 

Woods (1997) intressentmodell? 

Det är svårt att svara på, men vi skulle gissa på nummer 4 där dikningsföretaget både har makt 

och rättfärdighet att vara med i projektet. Vi måste ta hänsyn till dem eftersom de har rätt att 

vara delaktiga, och har dessutom en form av maktpåverkan till en viss gräns. 

Några övriga kommentarer? 

Dikningsföretaget har sitt intresse där de värderar åkermarken, medan kommuner har 

avvattning som intresse. Det är inte alltid dessa går hand i hand, utan det är en av utmaningarna 

att inte påverka dikningsföretaget negativet. 

 

 


