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Inledning  
Miljö- och byggförvaltningen noterade under våren 2005 att dagvattendammen vid Ill-
hargenkanalen var i behov av underhåll och meddelade detta till TK (IJ) som lovade att 
ta itu med problemet. I samband med detta tog MBF upp frågan om sedimenten i dag-
vattendammen kunde vara förorenade. Prover togs ut av YG efter samråd med T§ och 
IJ. Av analyssvaren kunde man konstatera att det förekom mycket höga oljehalter 
(>1000 mg/kg TS) i sedimenten. Dagvattendammen bedöms därför av MBF:s vara ett 
sk EBH-område där åtgärder/sanering måste vidtas. Problemet bedöms även kunna 
finnas vid andra dagvattendammar som tar emot dagvatten från industriområden och 
trafikerade områden. Med anledning av detta har MBF kallat till ett möte med berörda 
inom kommunens förvaltning. 
 
Syfte 
Syftet med mötet var att få igång arbetet med att identifiera dagvattendammar med för-
orenade sediment, kvantifiera och åtgärda föroreningsproblemet, utreda ansvarsfrågor 
samt ta fram skötselplaner för dagvattendammarna. 
 
Mötesnoteringar 
Vid mötet kunde konstateras följande: 
 

• TK har vidtagit åtgärder för att återställa funktionen hos dagvattendammen vid 
Illhargenkanalen. 

• Samråd kommer att ske mellan TK och VETAB om vem som skall ansvara för 
drift, underhåll, undersökning och saneringsåtgärder.  

• YG kan utföra undersökningar efter samråd med bl a MBF. 

• MBF är tillsynsmyndighet. Samråd skall ske med MBF vid framtagande av åt-
gärds- och skötselplaner. MBF kan även bistå med hjälp vid provtagning och 
utvärdering av genomförda analyser. 

• Anmälan enl MB skall ske till MBF innan saneringsåtgärder vidtas. 

• Projektet finansieras av verksamhetsutövaren. 
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• Tidplan:  
identifiering och ansvarsutredning bör ske innan årsskiftet 2005/2006, under-
sökning/utvärdering/åtgärdsplanering bör ske under våren 2006,  
åtgärder bör utföras under lågvattenförhållanden 2006/2007 och  
skötselplaner bör tas fram senast årsskiftet 2006/2007. 

• Parallellt med detta arbete kommer TK/VETAB att jobba med frågor som rör 
översvämningsproblematiken inom vissa delar av dagvattensystemet. 

• I samband med detta projekt bör även andra tekniska installationer som kan lik-
ställas med dagvattendammar (t ex oljeavskiljare i dagvattennätet) identifieras 
och undersökas med avseende på syfte, funktion och skötsel. 

 
 
Nästa träff 
Nästa träff i arbetsgruppen för renare dagvattendammar sattes till den 13 december 
2005 kl 10.00 på MBF. Kallelse utskickad 2005-09-08 av T§. 
 
????? 
Hör gärna av er om ni har några frågor eller vill lägga till något. 
 
Vid tangenterna: Thomas Svensson, MBF-Vetlanda 
  
Sändlista: Samtliga mötesdeltagare, Göran Nilsson (VETAB) och Bo Tro-

edsson (Emåns Vattenförbund). 
  
 


