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Inledning
Dagvatten är tillfälliga flöden av vatten i form av nederbördsvatten så som regn och 
smältvatten, samt tillfälligt framträngande grundvatten som rinner eller lägger sig på 
markytan inom områden med bebyggelse. Dagvattnet sköljer med sig föroreningar och kan 
orsaka översvämning, men är också en resurs som kan användas för till exempel bevattning.  

Hantering av dagvatten har kommit allt mer i fokus i och med införande av EU:s ramdirektiv 
för vatten (vattendirektivet) och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Ökade krav på att ej 
försämra vattenkvalitet i recipienten medför krav på rening av dagvatten. Ökad förtätning och 
hårdgjorda ytor av städer samt pågående klimatförändring medför stora utmaningar i att 
avleda dagvattnet så att skada och översvämningar i den bebyggda miljön undviks. 

De senaste åren har torkan i vår region satt fokus på behovet av att ta vara på vattnet. Det 
behövs för att bibehålla en positiv vattenbalans och för att stärka grundvattenbildningen.   
Genom exempelvis öppna dagvattenlösningar kan regnvatten fördröjas och bli en tillgång i 
stadsmiljön, även för gestaltning och med möjlighet att gynna ekologiska värden.

Dagvattenfrågorna berör många aktörer, varav kommunen, VA-huvudmannen och 
fastighetsägare är särskilt viktiga. Kommunen har många roller i dagvattenhanteringen. För en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering behövs en helhetssyn och samverkan kring 
dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen, vid ny- och ombyggnad samt vid drift och 
underhåll. Vid planering av åtgärder behövs helhetssyn både för att identifiera synergieffekter 
och för att få en kostnadseffektiv drift och underhåll av anläggningar. 

Syfte och mål
Målet med dokumentet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering. Syftet med dagvattenstrategin är att konkretisera kommunfullmäktiges 
VA-policy gällande dagvatten och tydliggöra gränssnitten när det gäller ansvarsfördelning 
inom kommunorganisationen.

Avgränsning och uppföljning
Strategin gäller dagvattenhantering i såväl befintlig bebyggelse som vid planering av ny 
bebyggelse. Den avser hela kommunens geografiska område. Konkreta åtgärder för vatten, 
spillvatten och dagvatten i kommunen finns beskrivna i VA-planen, som aktualiseras 
regelbundet1 .

Strategin är ett levande dokument som gäller tills vidare, men bör i likhet med VA-policyn 
revideras minst en gång per mandatperiod samt när lagstiftning och nationella regelverk 
förändras.

1 Vatten- och avloppsplan för Oskarshamns kommun, Aktualiserad i KF, 2020-09-14, § 131
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Så har arbetet bedrivits
Dagvattenstrategin har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande samarbete där 
representanter för kommunens funktioner inom fysisk planering, miljö, mark- och 
exploatering, gata samt VA har deltagit.
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Strategiska ställningstaganden
Oskarshamns kommun ska värna och skydda vattenresurser samt skapa ytor för hantering av 
samhällets dagvatten. Arbetet med en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i kommunen ska 
bedrivas enligt de principer för dagvattenhantering och klimatanpassning som fastställts i 
kommunens VA-policy2 . I korthet handlar principerna om att dagvatten ska ses som en resurs 
i bebyggelsen, att kommunens dagvattenlösningar ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för 
hav, sjöar och vattendrag kan uppnås, att föroreningar ska begränsas vid källan samt att 
översvämningar ska kontrolleras så att skador på bebyggelse och begränsning av 
framkomlighet undviks. Följande ställningstaganden konkretiserar principerna i VA-policyn:

 Fastighetsägaren ansvarar i första hand för hanteringen av dagvatten inom sin 
fastighet. Dagvattnet ska vid behov fördröjas och renas, i första hand genom öppna 
anläggningar. Behovet bedöms utifrån markanvändning, recipientens status och 
miljökvalitetsnormer, markförhållanden och eventuell risk för översvämning i 
området vid extrema regn. 

 Dagvattenhanteringen ska bidra till en positiv vattenbalans i den bebyggda miljön 
genom att behålla och återskapa genomsläppliga ytor. 

 Dagvatten som bedöms ha låg föroreningsgrad ska nyttjas för bevattning i 
möjligaste mån. 

 Vid ny- och ombyggnad utreds om möjlighet finns till fördröjning av dagvatten på 
kommunal mark. 

 Ytor för fördröjning av dagvatten och för tillfällig översvämning ska identifieras 
och reserveras i översikts- och detaljplanering.

 Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn, inräknat klimatförändring på 100 års 
sikt. Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 
funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

 Låglänt naturmark bör inte bebyggas eller fyllas ut om platsen är viktig för 
fördröjning av dagvatten vid extrema regn, som annars kan skada befintlig 
bebyggelse. Marklov får ej ges om ändringen innebär att den fördröjande 
funktionen förloras. 

 Vid höjdsättning av ny bebyggelse eftersträvas att gator och ytor för 
dagvattenhantering läggs lägre än byggnaders grundläggningsnivå. 

 Dimensionering av nya ledningar och dagvattenanläggningar ska utföras enligt 
gällande branschstandarder.

 Åtgärder för minskad förorening ska i första hand sättas in mot föroreningarnas 
källor, så långt som det är tekniskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt.

 Dagvatten ska avledas från och får inte infiltreras där marken är kraftigt förorenad, 
om det finns risk för spridning av föroreningar.

 Ställ krav på minskad föroreningsbelastning och fördröjning av flöde vid 
anslutning till det allmänna dagvattennätet.

2 VA-policy Oskarshamns kommun, Antagen av Kommunfullmäktige 2013. sidorna 5-7  
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 Dagvattenhanteringen ska integreras med omgivande gestaltning för att skapa 
rekreativa och pedagogiska mervärden, samt för att främja ekosystemtjänster.

Ansvar
Många aktörer i samhället påverkar hur mycket dagvatten som genereras, hur förorenat 
dagvattnet blir och med vilken hastighet som det avleds genom bebyggelsen. 

Detta avsnitt handlar om hur ansvaret för hanteringen av dagvattnet fördelas mellan de olika 
aktörerna, samt vad detta innebär för berörda aktörer i Oskarshamns kommun. Med 
dagvattenhantering avses både avvattning, avledning, fördröjning av dagvattnets rinntid och 
rening från föroreningar.

Regnbegrepp
De definitioner av olika stora regn som beskrivs nedan avser att förenkla kommunikation och 
bedömning av ansvarsfrågan i dagvattenhanteringen. Det är alltså inte lagstiftade begrepp och 
syftar inte till att beskriva dimensionerande flöden.

 Mindre regn – de första 10 mm, d v s regn med återkomsttid på 1 till 2 år. Regn 
av låg intensitet som kan hanteras i dagvattenledningar och på mark.

 Stora regn – regn med återkomsttid upp till mellan 10 till 30 år. Nya kommunala 
dagvattensystem ska dimensioneras för att klara dessa regn3 .  Dessa regn kan 
orsaka översvämning beroende på markytans utformning och ledningskapacitet.

 Extrema regn – regn större än stora regn med återkomsttid upp till 100 år. Regn 
som exempelvis skyfall (mycket nederbörd på kort tid) där dagvattenledningar och 
öppna dagvattenlösningar överbelastas och översvämning inträffar på mark. För 
dessa och större regn behövs obebyggda ytor som kan översvämmas utan att det 
orsakar skada, exempelvis parkytor och nedsänkta gatusektioner. 

Katastrofala regn – regn med återkomsttid över 100 år. Regn som är mycket stora och 
ger allvarliga konsekvenser.

3 Oskarshamns kommun följer branschstandarden gällande dimensionering som är olika beroende på typ av 
bebyggelse. Se: Svenskt vatten 2016. Publikation P110, sidan 40.
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Ansvar för avvattning
Hanteringen av dagvatten inom en fastighet/väg (avvattning) är fastighetsägarens ansvar, 
alternativt den som är huvudman för ett allmänt område eller en väg. Det är alltså markslaget 
som avgör ansvarsförhållandet, se Figur 1. 

Figur 1 Principiell ansvarsfördelning för avvattning, fördröjning och rening på enskilda fastigheter. APM står för allmän 
platsmark. Källa: WSP

Ansvar inom ett bebyggelseområde
Ansvaret för hanteringen av dagvatten från en fastighet, allmän platsmark eller väg beror dels 
av storleken på regnet och dels om området är beläget inom VA-verksamhetsområde (VO)4 
och/eller detaljplanelagt område, se Figur 2. 

Upp till stora regn har VA-huvudmannen ansvar för att avleda dagvattnet från bebyggelse 
inom VO, vilket även kan omfatta fördröjning och rening. Utanför ett VO är det 
fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller samfälligheten som ansvarar för avledning. 

Fastighetsägare och verksamhetsutövare är alltid ansvariga för att ta hand om det regn som 
faller inom fastigheten och för att dagvatten som förorenats av en verksamhetsutövare renas 
vid behov innan vidare avledande.5 

Ansvarsfördelningen för att avleda extrema regn ser annorlunda ut eftersom VA-
huvudmannen inte har ansvar för sådana regn. Huruvida bebyggelsen är belägen inom 
verksamhetsområde eller inte är därför inte relevant. Ansvaret för avledning av extrema regn 
tillfaller fastighetsägare och verksamhetsutövaren. (Många gånger är kommunen även 

4 VA-verksamhetsområde (VO) är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats 
eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
5 Naturvårdsverkets hemsida, Dagvatten. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Vatten/Avloppsvatten/Dagvatten/ (2021-01-26)

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/Dagvatten/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/Dagvatten/
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fastighetsägare och verksamhetsutövare.) I det fall bebyggelsen är belägen inom 
detaljplanelagt område har även huvudmannen för allmän platsmark ett ansvar.  På 
motsvarande sätt har samfälligheten ansvar om det är utanför detaljplanelagt område. 

Beredskap för katastrofala regn är kommunens, räddningstjänstens, fastighetsägares, 
verksamhetsutövarens eller samfällighetens ansvar oberoende av administrativa gränser. 
Kommunen har krav på sig att ha en beredskapsplanering för kriser såsom exempelvis skyfall. 
Kommunen har även möjlighet att arbeta förebyggande mot skador då det finns ett allmänt 
intresse. Kommunen ska även planera för och ta hänsyn till skyfall och regn med hög 
återkomsttid i översikts- och detaljplaneringen.

Figur 2 Principiell ansvarsfördelning för avledning, fördröjning och rening från bebyggelse. Källa: WSP

Enligt praxis ansvarar VA-huvudmannen för att dimensionera den allmänna 
dagvattenanläggningen så att den klarar att avleda regn med upp till 10 till 30 års återkomsttid 
(beroende på typ av bebyggelse)6. I ansvaret ingår att se till att det dagvatten som släpps ut 
inte orsakar skada på egendom eller miljön.

Vid planering av den fysiska miljön ansvarar kommunen för att mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Lämplighetsbedömningen ska utgå från de allmänna intressena i plan- och bygglagens andra 
kapitel (2 kap PBL).  Där ingår bland annat att bedöma markens lämplighet i förhållande till 
risker och behov. Mark som ur förtätningssynpunkt vad gäller läge och behov bedöms som 

6 Denna praxis baseras på Svenskt Vattens riktlinjer, publikation P110
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lämplig, kan vara olämplig på grund av att den exempelvis är förorenad eller att det finns risk 
för översvämning7. 

Vid planering och exploatering för bebyggelse behövs en avvägning göras av omfattningen av 
åtgärder som behövs för att marken ska vara lämplig.

Lagstiftning
Dagvattenhanteringen är beroende av flera olika regelverk som ställer särskilt formulerade 
krav i olika situationer. De lagar som anger utgångspunkterna för dagvattenhanteringen, 
ställer krav på vattenkvaliteten och anger ansvarsförhållandena för vattnet/dagvattnet är 
miljöbalken (MB) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Plan- och bygglagen (PBL) 
ger kommunen de planinstrument som behövs för att hantera lokalisering av bebyggelse och 
för att reglera de fysiska förutsättningarna för att hantera dagvattnet så att marken blir lämplig 
att använda för bebyggelse. Fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och 
ledningsrättslagen reglerar möjligheten till den markåtkomst och den ansvarsfördelning som 
behövs för att anläggningar och anordningar ska kunna ordnas och drivas.8

Enligt Miljöbalkens 9 kapitel är allt dagvatten som leds bort inom ett detaljplaneområde, som 
inte görs för en eller några enstaka fastigheters räkning, avloppsvatten. Avloppsvattnet ska 
avledas och renas eller tas omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer.

Det är förbjudet att utan rening släppa avloppsvatten från tätortsbebyggelse till ett 
vattenområde enligt 12 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH 
1998:899). Anmälningsplikt gäller både vid anläggande av nya anläggningar (13 § FMH 
1998:899) och vid ändring av en befintlig anläggning (14 § FMH 1998:899) om ändringen 
kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning. I vissa fall kan 
anläggande eller ändring av dagvattenanläggning även innebära vattenverksamhet enligt 
miljöbalkens 11 kapitel. Rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse regleras i 
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:6.

Ansvarsfördelning i Oskarshamns 
kommunorganisation

Kommunfullmäktige
Kommunen har ansvar för att genom hela plan- och lovgivningsprocessen enligt PBL samt 
prövningen enligt miljöbalken se till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Detta anges i 

7 Boverket, PBL Kunskapsbanken, ”Lämplighetsbedömning” https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/lamplighetsbedomning/ (2021-01-26)
8 Boverket, PBL kunskapsbanken, ”Flera lagar reglerar dagvatten” https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-dagvatten/ 
(2021-08-11) 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/lamplighetsbedomning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/lamplighetsbedomning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-dagvatten/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-dagvatten/
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Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för Södra Östersjön, vilket enligt 5 kap 8 § 
miljöbalken är förpliktigande. 

Kommunfullmäktige har ansvar för att bedöma och vid behov besluta om verksamhetsområde 
för allmän VA-försörjning (exempelvis för dagvatten). 

Kommunfullmäktige beslutar även om Översiktsplanen och andra principiellt viktiga frågor. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens översiktliga planering av 
användningen av mark och vatten. I Översiktsplanen ska kommunen bland annat redogöra för 
klimatrelaterade risker för skador på bebyggelsen till följd av bland annat översvämning, samt 
hur dessa risker kan minska. Kommunstyrelsen har även ansvar för beredskapsplanering, 
med risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärder som kan förebygga översvämningar och 
störningar i samhället. Detta löper genom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunstyrelsen (KS) har också ansvaret som fastighetsägare för den mark som ägs av 
kommunen. Till kommunstyrelsens förfogande för att genomföra förändringar i 
fastighetsinnehavet finns resurser inom tillväxt- och näringslivskontoret, 
samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Samordning sker i mark- och 
exploateringsgruppen och i planberedningen9. 

Genom mark- och exploateringsfunktionen under KS upprättas avtal vid försäljning av 
mark. Avtal används för att förhandla om utformning av dagvattenanläggningar, utöver den 
möjlighet som miljöbalken eller plan- och bygglagen medger. Dock får innehållet i avtal inte 
strida mot eller underminera syftet med gällande lagstiftning. Redovisning av 
dagvattenhanteringen kan villkoras inför köp, överlåtelse eller annat. Avtalet gäller dock 
endast i första ledet, sker ett ägarbyte kan villkoren i avtalet inte åberopas. För att säkerställa 
att kraven i avtalen genomförs och får en långsiktigt hållbar funktion är uppföljning av 
avtalen viktigt.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för den fysiska planeringen av 
mark och vattenområden i kommunen avseende detaljplanering.

Planavdelningen ansvarar för att dagvattenfrågan utreds och beaktas i tidiga skeden av 
samhällsplaneringen, till exempel i samband med planbesked och i detaljplaner. Hänsyn 
behöver tas till befintliga förutsättningar för avledning av vatten, påverkan från uppströms 
liggande avrinningsområden, rinnvägar och ytor för öppna lösningar. För att dagvattenfrågan 
ska få en bra helhetslösning måste berörda aktörer involveras tidigt i planprocesserna.

9 Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun, Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-12, 
§ 145. Reviderad senast 2020-04-06
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Byggavdelningen ansvarar för att dagvatten beaktas i bygglovsärenden och förhandsbesked. 
Markanvändningen ska vara lämplig även ur ett dagvattenperspektiv. Där det finns detaljplan 
ska planens bestämmelser och intentioner följas upp. Om bestämmelser i äldre planer kan 
utgöra problem för dagvattenhanteringen baserat på dagens kunskap, bör detta diskuteras med 
tekniska kontoret.  

Miljöavdelningen har ansvar för prövning och tillsyn av dagvattenanläggningar och 
hantering av dagvatten vid miljöfarlig verksamhet i syfte att begränsa utsläpp av föroreningar 
till vattenmiljöer. I den löpande tillsynen av verksamheter ingår miljöpåverkan via dagvatten 
och tillsyn av det allmänna ledningsnätet. Avdelningen ska även vara remissinstans gällande 
kommunala planer och medverka som stödfunktion vid utvecklingsfrågor som berör vatten.

Tekniska nämnden 
Huvudmannen för kommunalt VA är Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun. VA-
verksamheten är avgiftsfinansierad. VA-huvudmannen ansvarar för att inom kommunens VA-
verksamhetsområden för dagvatten avleda dagvatten från fastigheter vid regn med upp till 10 
till 30 års återkomsttid, beroende på typ av bebyggelse10. I ansvaret ingår att se till att det 
dagvatten som släpps ut inte orsakar skada på egendom eller miljön.  

I kommunen finns flera verksamhetsområden för avlopp. Omfattningen av dess bör dock ses 
över. Dagvattennät finns på många platser.  

Tekniska kontorets VA-avdelning sköter drift, underhåll och investeringar i kommunens 
vatten- och avloppsanläggningar förutom ledningsnätet. Tekniska kontorets gatuavdelning 
utför (mot ersättning från VA-avdelningen) drift, underhåll och investeringar i ledningsnätet. 
Här ingår drift samt planering av underhåll och nybyggnation av dagvattenledningar och 
dagvattenanläggningar.

Gatuavdelningen ansvarar för den allmänna platsmarken där kommunen är huvudman. I 
detta ingår planering och drift av gator, parker och annan allmän plats. Huvudmannen för 
allmän platsmark har, på samma sätt som ägare till enskilda fastigheter, ansvar för avvattning 
av allmän platsmark. Om APM inte finns inom VA-verksamhetsområde är gatuavdelningen 
även skyldig att avleda vattnet. 

Inom ett VA-verksamhetsområde är således gatuavdelningen i detta fall en abonnent till VA-
avdelningen och har då ansvar för avvattning till förbindelsepunkten. (VA-huvudmannen 
ansvarar då för avledning). 

Projekt initieras och utförs efter behov i samverkan mellan VA-avdelningen och 
gatuavdelningen. Dessa båda avdelningar ansvarar gemensamt för gestaltning av 

10 Oskarshamns kommun följer branschstandarden gällande dimensionering för nya ledningar, som är olika 
beroende på typ av bebyggelse. Se: Svenskt vatten 2016. Publikation P110, sidan 40.
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dagvattenanläggning som ingår i den allmänna dagvattenanläggningen och som är belägen på 
allmän platsmark.

I de fall kommunen äger marken har gatuavdelningen en viktig uppgift att säkerställa en 
hållbar hantering av dagvatten i egenskap av exploatör. Om annan exploatör än kommunen 
ska nyttja marken ska en hållbar dagvattenhantering regleras via avtal, exempelvis 
exploateringsavtal eller markanvisningsavtal, vilket faller under kommunstyrelsens ansvar. 

Väghållare 
Väghållaren (kan vara statlig, kommun eller enskild) ansvarar för avledning och eventuell 
rening av dagvatten som uppkommer inom vägområdet. I områden där dagvattenavledningen 
behöver lösas i ett större sammanhang erbjuds väghållaren en anslutning till det allmänna 
dagvattennätet. Vid en kraftigt trafikerad väg kan VA-huvudmannen dock kräva att viss 
rening ska ske före påkoppling. 

Fastighetsägare 
Fastighetsägare har ansvar för att hantera det dagvatten som uppstår inom den egna 
fastigheten. Vid ny- och ombyggnation ska marken planeras och byggas för en väl fungerande 
dagvattenhantering. 

För en fastighet inom verksamhetsområde för dagvatten har fastighetsägaren möjlighet att 
ansluta avvattningen till en förbindelsepunkt till det allmänna dagvattenätet11. Fastighetsägare 
har också möjlighet att själva omhänderta dagvatten inom fastigheten. Fastighetsägaren 
ansvarar för att avvattna fastigheten fram till den anvisade förbindelsepunkten. 
Fastighetsägaren har ansvar för att dagvattnet är kopplat till rätt ledning samt att anordningar 
på fastigheten inte har några brister12. 

Fastighetsägaren ansvarar även för att säkerställa att dagvattnet från fastigheten inte orsakar 
översvämningsskador eller annan åverkan på närliggande fastigheter och övriga fastigheter 
nedströms utsläppspunkterna. Detta gäller även vid extrema regn.

11 Om det finns möjlighet att omhänderta dagvattnet inom fastigheten är det tillåtet och oftast att rekommendera.
12 Se bestämmelser i Allmänna bestämmelser för användandet av Oskarshamns
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 09), antagen av KF 2009. 
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Planering och drift 
För att fånga de specifika förutsättningarna i ett tidigt skede och samtidigt skapa möjlighet till 
en sammanhållen hållbar dagvattenhantering är det avgörande att dagvattenfrågan behandlas i 
alla skeden i samhällsbyggnadsprocessen. 

Budgetprocess/ upprättande av anläggning
Förslag till upprättande av anläggning samt drift och underhåll bör tas upp i processen för 
investering och exploatering. 

I investeringsbudgeten tas anläggningar upp som till huvudsak ingår i en investering i allmän 
platsmark, inom VA-anläggningen eller kopplat till gatumark.

I exploateringsbudgeten tas anläggningar upp som byggs i samband med nya eller ändrade 
exploateringsområden där kostnaden avses fördelas ut på dem som förvärvar marken och 
utifrån den markanvändning som då delas upp inom området.

Eftersom det är ett delat ansvar och vem som står som ansvarig för anläggningen beror på var 
anläggningen ska placeras och vilket dagvatten som avses renas så bör detta arbete samordnas 
under kommunstyrelsens exploateringsfunktion. För prioritering och för dialog och samråd 
med myndigheterna bör en risk- och konsekvensanalys göras och hållas aktuell för alla listade 
anläggningar och investeringsbehov i dagvattennätet. Uppkommer behov en ny anläggning 
ska den in i registret och bedömas och planeras in utifrån den prioritering som görs. 
Anläggningar som behövs för att upprätthålla lagkrav avseende risk och miljö ska alltid ges 
företräde.

När en anläggning presenteras i investerings- eller exploateringsbudgeten ska fördelningen på 
respektive kostnadsbärande part göras för investeringens olika delar.

Exempel 1 investering
För att kunna knyta ytterligare ett bostadsområde till befintligt dagvattennät krävs en ny 
behandlingsanläggning för hela systemet innan vattnet leds till recipienten. En anläggning 
projekteras på allmän platsmark och inom befintligt VA-område. Anläggningen läggs in i 
investeringsbudgeten då det till största del handlar om behandling av redan befintligt 
dagvatten. Anläggningen kalkyleras till 40 Mkr. I anläggningen kommer tekniska 
ledningskomponenter motsvarande 10 Mkr att bytas ut och finansieras och belasta VA-
kollektivet, 10 Mkr är gatubyggnad och avser ombyggnad vägstråk och tillkommande ytor för 
att hantera översvämningsepisoder och 20 Mkr är allmän platsmark för den våtmark som 
byggs i ett parkområde inklusive delar för rekreation och konstnärlig prägel. Allt avskrivs 
mot gällande regler för respektive del i investeringen. 

I underlaget till investering skall även beskrivas: 

 Det praktiska ansvaret för genomförandet samt kommande drift och underhåll
 Konsekvenser 
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 Förslag till beslut avseende övriga driftskostnader och budget 

Sedan genomför Tekniska kontorets utförande verksamhet, VA eller gata-parkenhet, 
investeringen och tar upp driften i sin ordinarie verksamhet. 

Exempel 2 exploatering
Inför ett nytt planområde med både bostäder, idrottsanläggningar, service och handel krävs 
en dagvattenhantering. Det nya området dominerar i denna del av dagvattennätet. VA-
verksamhetsområdet utökas till att gälla även detta område. Anläggningen projekteras som en 
del i exploateringen och kostnader på 20 Mkr kommer belasta exploateringsprojektet i sin 
helhet. Det dagvatten som uppstår i och på områdets allmänplatsmark och allmänna vägar 
och som belastar anläggningen (20% eller 4 mkr) och de delar som kommer ingå i VA-
anläggningen (3 mkr) fördelas ut på respektive kostnadsställe. Resten av kostnaderna kommer 
att fördelas på tomtpriset respektive anslutningsavgifterna utifrån den fördelning av 
kostnaderna som följer funktion och syfte med anläggningen. Allt avskrivs mot gällande 
regler för respektive del i investeringen. 

Budgetberedningen prioriterar och fördelar investerings- och exploateringsobjekten och 
säkerställer sedan i sitt förslag att kostnaderna får täckning i respektive budget.

Vid ett exploateringsprojekt ansvarar kommunstyrelsen exploateringsfunktion för 
genomförandet. Detta förutsätts dock praktiskt, för KS räkning, utföras av Tekniska kontoret. 
Finansiella kostnader och drift fördelas enligt reglerna på respektive part av det som är 
uppfört och som används för allmänna syften (väg, del av ledningar eller del av anläggning 
för behandling av vatten från allmänna eller redan befintliga ytor), allt i enlighet med 
principerna i exempel 2.

Driften av en anläggning i ett nytt exploateringsområde kan läggas på enskild, i en 
samfällighet eller i det allmännas. Om det läggs på det allmänna ska ansvaret tydligt framgå i 
beslutet samt att budgetmedel avsätts för detta till Tekniska kontorets budget.

Drift och underhåll
Drift och underhåll av en dagvattenanläggning innebär återkommande insatser för att 
säkerställa anläggningens funktion. Vissa underhållsåtgärder kan behöva göras med bestämda 
intervall. Det är viktigt att eventuella förändringar av hydraulisk funktion och utformning följs 
upp och kommuniceras med berörda. För att möjliggöra kontroll och underhåll av 
dagvattenanläggningarna behöver: 

 Omfattning, utformning, teknik och funktion vara dokumenterade för varje 
anläggning.

 Ansvar och kostnad för kontroll, drift och underhåll vara fördelad och avtalad.
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Bilagor
Bilaga 1 Ordförklaring

Bilaga 2 Exempel på dagvattenhantering 

Bilaga 1 Ordförklaring 
ABVA (Allmänna bestämmelser VA)
ABVA är en kommuns föreskrifter för användningen av den allmänna VA-anläggningen. I 
Oskarshamn gäller dokumentet Allmänna bestämmelser för användandet av Oskarshamns 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 09), som antogs av 
kommunfullmäktige år 2009. De allmänna bestämmelserna utgör en form av normgivning 
som kommunen bestämmer ensidigt, dvs. det krävs inte något avtal med fastighetsägaren för 
att bestämmelserna skall bli bindande.13

Allmän platsmark (APM)
Ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, t ex en gata, ett torg eller en 
park.

Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av vatten i form av nederbördsvatten så som regn och 
smältvatten, samt tillfälligt framträngande grundvatten i samband med nederbörd, som rinner 
eller lägger sig på markytan inom områden med bebyggelse14. 

Dagvattenanläggning
En dagvattenanläggning är en anordning för hantering av dagvatten. Det kan vara ledningar 
för avledning, men även anordningar med andra funktioner, d.v.s. renande och fördröjande 
funktioner. Anordningarna kan vara underjordiska eller öppna, se exempel i tabell 1. 

Anläggningar där den primära funktionen inte är dagvattenhantering, så som tillfälliga 
översvämningsytor och tillfälliga rinnvägar på lokalgator är inte dagvattenanläggningar. 
Dagvattenhantering i ett område kan vara en kombination av olika anläggningsdelar. 

13 Svenskt vatten, hemsida https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/oversikt-reglering/allmanna-
bestammelser-abva/  (2021-02-01)
14 Det finns inte en legal definition av dagvatten, men praxis och vägledningar finns. Denna beskrivning är 
utgångspunkten för Oskarshamns kommun. 

https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/oversikt-reglering/allmanna-bestammelser-abva/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/oversikt-reglering/allmanna-bestammelser-abva/


 | 17

Tabell 1 Exempel på öppna respektive underjordiska dagvattenanläggningar. 

Öppna dagvattenanläggningar Underjordiska dagvattenanläggningar

dammar och anlagda våtmarker dagvattenledning

fördröjningsanläggning underjordiska magasin

anlagda diken, t ex svackdiken

växtbäddar

Ekosystemtjänster (och dagvatten)
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som 
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet används för att skapa förståelse för att 
människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger.15 
Regnbäddar, svackdiken, översilningsytor och skelettjordar är exempel på gröna 
dagvattenlösningar som ger ekosystemtjänster som reducerar, fördröjer och renar dagvatten. 
Fler exempel är dammar, kanaler och magasin som fördröjer dagvatten vid kraftiga regn och 
som också har en renande effekt. Vatten infiltrerar ner i marken och många av dessa lösningar 
ger därigenom en påfyllning till grundvattnet.

Kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett detaljplanerat område som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri.

LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten och hållbar dagvattenhantering
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är en benämning som används för olika 
åtgärder som utförs för att rena, minska och/ eller fördröja dagvattenavrinningen från 
fastigheter som inte är allmän platsmark innan det tillförs det allmänna VA-nätet eller 
avleds till recipient. 

Begreppet LOD syftade från början bara på infiltration av dagvatten, vilket senare har setts 
som för begränsat. Det finns inte heller en nationell definition av begreppet. Bransch-
organisationen Svenskt Vatten använder därför numera istället för LOD det samlade 
begreppet ”hållbar dagvattenhantering” som omfattar många olika typer av åtgärder. Den 
kännetecknas av en ”trög” avrinning, infiltration så långt som möjligt, stor flödeskapacitet för 
extremsituationer via öppna dagvattenlösningar samt en höjdsättning som skyddar 

15 Naturvårdsverket, Ekosystemtjänster https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster (2021-01-25)

https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
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bebyggelsen från översvämningar. Se Figur 3 för illustration av olika delar inom hållbar 
dagvattenhantering.16

Figur 3 Illustration av olika kategorier av öppna dagvattenlösningar att tillämpa inom hållbar dagvattenhantering, inklusive 
lokalt omhändertagande (LOD). Begreppsindelningen presenterades av Peter Stahre i Svenskt Vatten, 2004, En långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering. Källa se fotnot 16

”LOD-anordningar” inrättas, ägs och drivs av fastighetsägare på kvartersmark. Detta gäller 
även offentliga fastighetsägare för kvartersmark, exempelvis då kommunen är fastighetsägare.   

Exempel på LOD är gröna tak, avledning av takvatten till infiltrationsyta, uppsamling och 
användning till bevattning, parkeringsyta med genomsläppligt material, fördröjningsdammar 
och andra större öppna dagvattenanläggningar på privat mark. 

Kommunens möjlighet att kräva LOD eller fördröjning är begränsad. Det är möjligt att avtala 
om detta i exempelvis exploateringsavtal vid markförsäljning. Det finns även exempel på 
kommuner som via sina ABVA ställer krav på fastighetsägare att ordna fördröjning17.   

16 Svenskt Vatten, 2016. P110 - Avledning av dag-, drän- och spillvatten. 
17 Exempelvis Stockholm, se Stockholm Vatten och Avfall 2018, ABVA punkt 29 
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsmaterial/vatten/taxan/abva2018_svoa.p
df  (2021-02-01)

https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsmaterial/vatten/taxan/abva2018_svoa.pdf
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsmaterial/vatten/taxan/abva2018_svoa.pdf
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Figur 4 Exempel på genomsläppligt material på en parkeringsplats samt en takvattenutkastare till en växtbädd. Båda är 
möjliga åtgärder för LOD på kvartersmark. Foton: WSP

Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en 
vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de 
tillämpar lagar och bestämmelser, t ex vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid 
planläggning enligt plan- och bygglagen.18 (Källa: Havs - och vattenmyndigheten).

Recipient 
Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare av dagvatten.

Återkomsttid 
Beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse (exempelvis regn) är. Utifrån statistik 
beräknas en sannolik återkomsttid för olika regn, exempelvis 10-årsregn, 50-årsregn och 100-
årsregn. För en given återkomsttid är sannolikheten att det inträffar under perioden strax över 
60 %. För att sannolikheten ska bli 100 % måste observationsperioden vara 10 gånger så 
lång19. 

Översvämningsyta
En översvämningsyta är mark som reserverats för att kunna hantera och fördröja stora 
mängder nederbörd i samband med skyfall, tills dess vattnet kan avledas. Dessa kan se ut på 
många olika sätt: det kan exempelvis vara en nedsänkt torgyta, en lekplats, en damm med 

18 Havs- och vattenmyndigheten, hemsida https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-
lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html (2021-02-01)
19 Läs mer om återkomsttider på SMHI:s hemsida 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/extremer/aterkomsttider-1.89085  (2021-01-20)

https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/extremer/aterkomsttider-1.89085
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plats för högre vattenyta, en våtmark eller en ”torrdamm”, det vill säga en nedsänkt grönyta, 
vanligtvis med någon form av utlopp om markens infiltrationskapacitet är begränsad20.  

Figur 5 Bilden visar en torrdamm. Ytan kan användas för att fördröja och i viss mån rena höga dagvattenflöden. Vid höga 
flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Ytan kräver skötsel för att bibehålla funktionen. Foto: WSP

20 Läs mer om torra dammar i faktablad ”Överdämningsytor/ torra dammar”, Stockholm vatten och avfall ( 
hämtat 2021-01-20)  https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/overdamning_h.pdf 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/overdamning_h.pdf
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Bilaga 2 Exempel på dagvattenhantering
Här nedan beskrivs exempel samt lästips angående fördröjning, rening av dagvatten vid 
källan samt dagvattenhantering på förorenad mark.

Exempel på fördröjning av dagvatten
Alla grönytor i tätorterna är viktiga för dagvattenhantering. Fördröjning av dagvatten behövs 
på allmänna platser, kvartersmark och privata tomter. Öppen dagvattenhantering kräver 
ytor, men kan ofta kombineras med andra funktioner och ge fler ekosystemtjänster. 

Det finns sätt att fördröja dagvattnet i de mest tätbebyggda delarna av staden. Vid gator, torg 
och gårdar kan man använda exempelvis biofilter, växtbäddar och magasin för fördröjning. 
Dessa tekniker har även viss renande effekt på det första flödet vid kraftiga regn (då mest 
föroreningar sköljs ut från exempelvis gator). Fler exempel på åtgärder listas i Tabell 2.

Tabell 2 Exempel på åtgärder för fördröjning lokalt och i större sammanhang 

Fördröjande åtgärder som inkluderar grönska och vattenspeglar med mera kan också bidra till 
många andra värden och ekosystemtjänster i den byggda miljön. Se Illustrationen visar 
exempel på olika urbana ekosystemtjänster. Gröna och blå ytor är även exempel på dagvatten-
fördröjning. (illustration Magnus Petersson, källa C/O CITY, bearbetad av WSP).Figur 6 för 
exempel.

Lokalt omhändertagande Fördröjning nära källan Samlad fördröjning

Infiltration på gräsyta
Infiltration i grus
Genomsläpplig beläggning 
Gröna tak 
Växtbäddar 
Uppsamling för bevattning

Infiltration på gräsyta
Infiltration i grus
Genomsläpplig beläggning
Biofilter 
Våtmark, damm
Diken
Magasin

Svackdiken
Diken
Översvämningsyta
Våtmark
Damm
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Figur 6 Illustrationen visar exempel på olika urbana ekosystemtjänster. Gröna och blå ytor är även exempel på dagvatten-
fördröjning. (illustration Magnus Petersson, källa C/O CITY, bearbetad av WSP).

Lästips 
Länsstyrelsen i Kalmar län (2018) Dagvatten - Dagvattenhantering i ett förändrat klimat 
Kalmar län 

Klimatanpassning.se information från svenska myndigheter om klimatanpassning, sök 
”dagvatten”, där finns länkar till flera exempel på åtgärder

Exempel på rening av dagvatten vid källan
Förorenande markanvändning, exempelvis vissa industriområden, konstgräsplaner och 
handelsplatser med stora parkeringsytor, ger ofta upphov till högre föroreningsinnehåll i 
dagvattnet lokalt. Att förebygga, fördröja och rena dagvattnet där föroreningarna uppkommer 
är en hållbar dagvattenhantering.

Exempel: VIVAB installerade filter i befintliga gallerbrunnar vid parkeringsyta 
Projektets huvudsyfte var att förbättra kvaliteten på utgående dagvatten från fastigheten och 
dess parkeringsytor för VIVAB:s huvudkontor i Falkenberg. Projektet syftade även till att få 
information om hur effektiv rening ett filter kan bidra med och vilka partiklar som kan rensas 
bort. 21

21 Källa: VIVAB 2019, Rening av dagvatten på Åkarevägen i Falkenberg. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vatten/avloppsvatten/Resultat-insatser/rening-av-
dagvatten-akarevagen-falkenberg.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vatten/avloppsvatten/Resultat-insatser/rening-av-dagvatten-akarevagen-falkenberg.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vatten/avloppsvatten/Resultat-insatser/rening-av-dagvatten-akarevagen-falkenberg.pdf
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Brunnarna slamsögs innan filter lades i. Filtren byttes efter ett halvår. Vattenprov togs på fyra 
platser innan filter lades i och efter knappt ett år. På ytan som undersöktes fanns dels över 80 
parkeringsplatser för bilar, dels uppställningsyta för större maskiner. 

Resultatet efter ett år visade på att filtren minskade halten av analyserade ämnen, även om det 
fanns flera felkällor som försvårade uppföljningen. 

VIVAB:s rekommendationer efter denna studie är;

1. Slamsug dagvattenbrunnar regelbundet 
2. Sopa rent asfalterade ytor regelbundet 
3. Lägg filter i brunnar som påverkas särskilt från trafik eller där det finns 

förvaringstank av drivmedel i närheten

Figur 7Bild till vänster: filter lades i gallerbrunn vid parkeringsyta 20190110. Bild till höger: FIlter togs upp för att bytas 
20190628. Foton: VIVAB, ur rapport " Rening av dagvatten på Åkarevägen i Falkenberg” 2019

Lästips
Naturvårdsverket har samlat exempel på bidragsbeviljade och genomförda insatser för att 
minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten på sin hemsida22. 

Exempel på dagvattenhantering på förorenad mark
På förorenad mark kan infiltration av dagvatten leda till att föroreningar sprids. 
Dagvattenhanteringen måste därför anpassas för att undvika infiltration. 

Det går att använda dagvattenlösningar som inte utnyttjar direkt infiltration på förorenad 
mark. Ett system för att rena och omhänderta dagvatten är så kallade biofilter23, som 

22 Naturvårdsverket (hämtat 2020-12-04) https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Vatten/Avloppsvatten/Dagvatten/Resultat-fran-bidragsbeviljade-och-genomforda-insatser/ 
23 Dagvattenbiofilter använder en kombination av bio/geokemiska, samt fysikaliska processer i såväl
filtermaterial som vegetation för att avlägsna föroreningar i dagvatten.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/Dagvatten/Resultat-fran-bidragsbeviljade-och-genomforda-insatser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/Dagvatten/Resultat-fran-bidragsbeviljade-och-genomforda-insatser/
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vanligtvis är uppbyggt som en vegetationsbeklädd infiltrationsbädd. Det är viktigt att 
filtermaterialet, dvs jord/sandblandningen såväl som växtval och underhåll är anpassat för att 
just rena dagvatten. Växterna bör vara härdiga och tåla torka såväl som väta.  

Dessa lösningar kan utformas med tätskikt och underliggande dränering som för bort 
överskottsvatten istället för att det får infiltrera i mark. Genom att dagvattnet filtreras genom 
växtbädden sker både rening och fördröjning innan överskottsvattnet leds vidare.

Det är bra att behålla befintliga träd på platsen. Även nyetablering av träd och annan 
vegetation är bra, då det minskar den totala avrinningen genom att fånga upp regnvatten i 
bladverk samt genom vattenupptag genom rötterna. 

Gröna tak är en annan lösning som minskar avrinningen från takytor liksom olika metoder 
för att samla in och använda takvatten för till exempel bevattning. 

Man bör även se över dagvattenhanteringen i områden som angränsar till den förorenade 
marken, för att säkerhetsställa att inte dagvatten från dessa ytor rinner in på området. 

Figur 8 Exempel på fördröjning och rening via biofilter, utan infiltration. Källa: WSP
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