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 i 

Sammanfattning 

Dagens klimatförändringar innebär varmare temperaturer och årsmedelnederbörden 

förväntas öka med 20–60 %. Den ökade nederbörden innebär mer dagvatten på markytan. 

Detta dagvatten måste tas om hand på ett långsiktigt hållbart sätt annars kan det leda till 

problem. Därför måste samhället anpassa sig efter de klimatförändringar som sker. 

Studien syftar till att undersöka vem som har ansvaret för att ta hand om dagvattnet samt 

precisera de rättsliga förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. 

Studien undersöker även hur dagvattenhantering ser ut i detaljplanerna i Västra Götalands 

län. Studien inriktar sig mot att se om och hur ansvaret för dagvatten fördelas i 

detaljplanehandlingarna samt vilka planbestämmelser som används för dagvattenhantering. 

De undersökningssätt som vi använt är en kombination av en kvalitativ och kvantitativ samt 

en juridisk metod. 

Studien besvarar följande frågeställningar: 

o Vem bär ansvaret för omhändertagandet av dagvatten på kvartersmark?  

o Hur fördelar kommunerna ansvaret av dagvatten i detaljplanerna? 

o Används planbestämmelser för reglering av dagvatten, vilka?  

o Hur ser ansvarsfördelningen ut i planbeskrivningarna? 

o Har kommunerna laglig grund för användningen av lokalt omhändertagande av 

dagvatten, hur ser de rättsliga förutsättningarna ut? 

Studiens resultat visar att 28 % av kommunernas planbestämmelser om dagvatten handlar 

om LOD som är en olaglig planbestämmelse. LOD har nämligen inte det stöd från 4 kap. 

PBL som krävs för att en planbestämmelse ska få användas.   

Slutsatsen är att kommunerna ska ta ansvaret för bortledande av dagvatten om det är inom 

kommunens verksamhetsområde. Trots detta är det enbart i 16 % av planerna som 

fastigheter ansluts till dagvattennätet.  
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Stormwater – who is in charge? 

Abstract 

Today's climate change means warmer temperatures and annual precipitation is expected to 

increase by 20-60 %. The increased rainfall means more stormwater on the ground. This 

water must be taken care of in a long-term sustainable manner, otherwise it can lead to 

problems. Therefore, society must adapt to the climate change that occurs. 

The study aims at investigating who is responsible for handling the water and clarifying the 

legal conditions for local stormwater treatment. The study also examines how water 

management looks like in the detailed plans in Västra Götaland County. The study focuses 

on looking at and how responsibility for stormwater is distributed in the detailed plan 

documents as well as the planning rules that are used for water treatment. The method we 

used is a combination of a qualitative and quantitative as well as a legal method.The study 

answers the following questions: 

o Who is responsible for the disposal of stormwater?  

o How does the municipalities distribute the responsibility of stormwater in the 

detailed plans? 

o Are there any plans for regulation of stormwater, which? 

o What is the distribution of responsibility in the plan descriptions? 

o Do municipalities have a legal basis for the use of local stormwater treatment, how 

do legal conditions look? 

The study results show that 28 % of municipal plans for stormwater are about local 

stormwater treatment, which is an illegal plan. Local stormwater treatment does not have the 

support from Chapter 4 Planning and Building Act required for a plan regulation to be used. 

The conclusion is that the municipalities should take responsibility for the discharge of 

stromwater if it is within the municipality's area of activity. Nevertheless, only in 16 % of the 

plans that the real estates are connected to the stormwater network.  
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Förord 

Denna studie är den avslutande delen på Lantmäteriingenjörsutbildningen vid Högskolan 

Väst. Det har varit tre intensiva år här på högskolan med mycket att lära och detta har lett in 

oss till denna studie inom samhällsbyggnad.  

Vi har vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med ämnet dagvatten och sett detta som ett 

mycket komplext ämne. Det har funnits många frågor som uppkommit under studiernas 

gång, framförallt om vad kommunerna får göra i detaljplaneringen och vad de inte får göra. 

Det var nyfikenhet och förvirring som lade grunden till att vi valde att försöka förtydliga 

detta i denna studie.  

Arbetet har fördelats jämnt mellan oss författare, avsnitten har i samråd delats upp och 

skrivits var för sig. En god kommunikation mellan författarna har varit en grundsten till att 

arbetet har kunnat genomföras. Vid granskningen av planerna fördelades antalet kommuner 

lika.  

Vi vill tacka vår handledare professor Ulf Jensen för givande diskussioner och handledning 

under arbetets gång. Vi vill även tacka Marianne Carlbring som fanns där för stöttning när 

osäkerhet uppstod. Tack till Ulf Ernstson för råd vid skrivandet av metodavsnittet. Vi vill 

också tacka kommunerna i Västra Götalands län som varit behjälpliga att ta fram 

planhandlingar. Till sist vill vi också passa på att tacka våra respektive för tålamod och 

stöttning genom arbetets gång och även under hela vår studietid här på Högskolan Väst.  

 

Trollhättan den 17 maj 2018 

Linn Nielsen & Anja Ovik  
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Nomenklatur 

FÖRFATTNINGAR 

KL – Kommunallagen (2017:725) 

LAV – Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

MB – Miljöbalken 

PBL – Plan- och bygglagen (2010:900)  

ÄPBL - Äldre Plan- och bygglagen (1987:10)  

 

ÖVRIGT 

Dagvatten – Regn-, smält- eller spolvatten som tillfälligt rinner över hårdgjorda ytor 

Fördröjningsmagasin –  Magasin som klarar av att fördröja större mängder dagvatten 

Infiltration –  Den process då regnvatten tränger ner i marken 

LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Recipient – Ett vattenområde som fungerar som mottagare för dagvatten 

MÖD – Mark- och miljööverdomstolen  

SOU – Statens offentliga utredningar 

VA – Vatten och avlopp 

Verksamhetsområde – Ett område inom vilket det ordnats eller ska ordnas med allmän 

vatten- och avloppsanläggning
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1 Inledning 

Människorna har genom alla tider haft ett behov av att förhålla sig till dagvatten. Där det 

samlades vatten och marken var sank undvek man att bosätta sig. Innan det fanns rörsystem 

för avloppsvatten landade allt detta på gatorna eller i öppna diken och rännor. Detta innebar 

en stor sanitär olägenhet och människorna i städerna blev sjuka. Urbaniseringen av städerna 

på 1800-talet ledde till att allt fler flyttade in till städerna. Befolkningsökningen ledde till att 

större ytor hårdgjordes, vilket i sin tur påverkade mängden dagvattnet. I takt med att 

människornas levnadssätt förändrades uppstod ett behov av att bättre omhänderta dagvatten. 

Befolkningsökningen i städerna pågår än idag vilket leder till att det byggs på mark där 

dagvatten blir ett problem. På grund av detta anser vi att det finns ett behov av att undersöka 

hur lagstiftningen fungerar.  

Årsmedelnederbörden i Sverige förväntas öka med 20-60 % till sekelskiftet 2099/2100 

jämfört med perioden 1960-1990 beroende på var i landet du befinner dig.1 De allt kraftigare 

regnskurar som förväntas kommer att leda till problem i städer där dagvattennätet inte är 

dimensionerat för de ökande mängderna dagvatten.2 Klimatanpassning bör ske i samband 

med arbetet för att minska klimatförändringarna. Klimatanpassningen innebär således att vi 

anpassar samhället efter de klimatförändringar som redan skett, de samhället redan påverkas 

av men även framtida förändringar som inte kan förhindras.3 En del av klimatanpassningen 

blir således att ta hand om de ökande mängderna dagvatten. Men vems ansvar är det? Är det 

kommunernas eller är det de enskilda fastighetsägarna som är skyldiga att ta ansvar för 

dagvattnet på sina fastigheter?  

Studien berör enbart Västra Götalands län då det är ett län med många olika typer av 

kommuner. Här finns allt från kustnära kommuner till kommuner med stora arealer skog. I 

länet finns även stora och små kommuner samt stora och små städer. 

1.1 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka vilka olika metoder det finns för omhändertagandet av 

dagvatten inom olika kommuners detaljplaner. Därför inriktar sig studien mot att visa hur 

kommunerna använder detaljplanerna som verktyg vid dagvattenhanteringen. Med studien 

syftar vi även till att precisera de rättsliga förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 

dagvatten.   

 

                                                 
1 SMHI, Klimatindikatorn - nederbörd 

2 SMHI m.fl. Kraftig nederbörd 

3 SMHI m.fl. Vad är klimatanpassning? 



Dagvatten – Vem har ansvaret?  

 

 2 

1.2 Frågeställningar 

Studien ska besvara följande frågeställningar:  

o Vem bär ansvaret för omhändertagandet av dagvatten på kvartersmark?  

o Hur fördelar kommunerna ansvaret av dagvatten i detaljplanerna? 

o Används planbestämmelser för reglering av dagvatten, i så fall vilka?  

o Hur ser ansvarsfördelningen ut i planbeskrivningarna? 

o Har kommunerna laglig grund för användningen av lokalt omhändertagande av 

dagvatten, hur ser de rättsliga förutsättningarna ut? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att enbart studera detaljplaner från kommuner i Västra Götaland. 

Vi har också valt att avgränsa studien till att enbart granska de fyra senast laga kraftvunna 

planerna inom vardera kommun då det var rimligt med tanke på tidsramen.  
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2 Metod  

I detta kapitel kommer fokus ligga på hur studien genomförts och vilka metoder som 

använts, detta för att uppnå en trovärdig studie samt en repeterbarhet. För att kunna uppnå 

ett resultat med vetenskaplig grund har en kombination av en kvalitativ, en kvantitativ och 

en juridisk metod använts.  

2.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod är ett samlingsnamn och har sin grund i positivismen. Denna form av 

arbetssätt går ut på att göra olika typer av mätningar, undersökningar och granskningar. Detta 

är en återspegling av verkligheten och hur den ter sig praktiken. Ett typisk kännetecknen för 

det kvantitativa arbetssättet är att resultatet presenteras i numeriska värden eller med hjälp 

av statistiska medel såsom diagram och tabeller.4 

En avgränsning av granskningsområdet behöver ofta göras eftersom en kvantitativ 

granskning är tidskrävande. Därefter undersöks det som ska undersökas men detta kan 

självklart variera beroende på vad studien ska visa eller bevisa. I vårt fall har kommunernas 

detaljplanehandlingar granskats. Vid granskningen lades fokus på ansvarsfördelningen av 

dagvattnet och vilka planbestämmelser för dagvattenhantering som användes. Kunskap om 

verkligheten uppkommer när sådana granskningar görs och dessa resultat kan efter analys 

utge ett resultat. Resultatet utges ofta i siffror och diagram av olika slag.  

2.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod är ett samlingsnamn för ett sätt att arbeta under en studie och har sin 

grund i hermeneutiken. Denna form av studie innebär att man gör en undersökande och 

tolkande studie. Detta kan ske på olika sätt, såsom textanalyser, intervjuer och observationer. 

Dessa undersökningar brukar inte endast gå ut på att observera vad som händer utan också 

analysera varför och hur det händer. Denna typ av studie används för att kunna bilda en 

bredare uppfattning över ett visst problem, situation eller händelse.5 

Vid en kvalitativ textanalys görs ett urval och därefter analyseras texterna. Texternas granskas 

sedan genom att rikta in sig efter sitt urval, i vårt fall handlar det om fördelning av ansvaret 

för dagvatten. I vissa fall granskas många olika sorters texter, allt från rapporter till artiklar 

och litteratur. I bland behövs en kombination av den kvalitativa metoden och den juridiska 

metoden för att kunna nå ett resultat som är tillräckligt genomarbetat och djupgående. 

                                                 
4 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande s 207-209 

5 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande s 271-276 
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2.3 Juridisk metod 

Sverige har idag ett juridiskt regelsystem som för många människor kan anses vara komplext. 

Det är flera olika nivåer på rättsdokumenten samt att det finns en hierarki. Grundstenen till 

den gällande lag vi har idag kom redan år 1734 och antogs, precis som idag, av riksdagen.6 

Det finns som sagt en mängd olika rättsregler. Några av dessa är grundlagen, lagar, 

förordningar, förarbeten och prejudikat från våra domstolar. Dessa ska också följa en viss 

ordning och kan ibland också jobba mot varandra. I figur 1 nedan visas den hierarkin som 

följts under detta arbetets gång: 

  

Figur 1: Sveriges rättsreglers hierarki. Illustration: Linn Nielsen 

Första delen av hierarkin är EU-rätten. Detta kommer av medlemskapet i Europeiska 

Unionen, EU. Tillsammans med de andra medlemsländerna tas det fram avtal, förordningar 

och direktiv med mera som är bindande för de medlemsländer som är involverade. EU-rätten 

ska tillämpas direkt av de svenska domstolarna och myndigheterna. Nästa steg är våra fyra 

grundlagar och därefter våra lagar. Skillnaden mellan dessa är att en grundlag är svårare att 

ändra än en lag, eftersom grundlagen måste fastställas av två riksdagar gentemot lagarna som 

endast behöver antas av en riksdag. Förordningar är dokument som beslutas av regeringen 

och längst ned på vår hierarki hamnar föreskrifter från våra myndigheter i Sverige.7 8 

Det som inte finns med i denna hierarkin är prejudikaten från våra domstolar. Ordet 

prejudikat säger egentligen bara att det finns ett tidigare avgörande inom området.9 Men i 

rättsreglernas område brukar prejudikat vara domslut som blir ledande dokument kring hur 

samhället ska förhålla sig till en viss rättsregel. Domstolen löser en tvist kring hur tolkningen 

                                                 
6 Lundberg, Konrad, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt s 32-33 

7 Riksdagen, Grundlagarna 

8 Boverket, Regelhierarki - från lag till allmänt råd 

9 Nationalencyklopedin, Prejudikat 
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ska ske av exempelvis en viss lag.10 Det har därmed varit aktuellt att titta på ledande prejudikat 

i vår studie. 

Den metod som används vid juridiska problem är att med hjälp av hierarkin, analysering och 

tolkande av rättsregler komma fram till hur rättsreglerna ställer sig till problemet. Den 

juridiska metoden är precis som det svenska juridiska regelsystemet komplext och kräver 

kunskap samt noggrannhet.  I denna studiens fall handlar det om att tolka mycket lagtext, 

läsa SOU:er, propositioner och liknande dokument för att kunna nå en slutsats om det 

rättsliga läget kring vem som har ansvaret för dagvattnet.   

2.4 Tillvägagångssätt  

Studien påbörjades med en förstudie för att få en grundläggande förståelse av den lagliga 

grunden och se problematiken med ämnet. Informationen som samlades in var framförallt 

den rättsliga grunden i LAV, MB och PBL samt annan lagstiftning som berör ämnet 

dagvatten. Vi har även läst en SOU11 om ansvarsfördelning, propositioner inom ämnet, en 

rapport från Riksdagens utredningstjänst samt annan litteratur som berörde sakfrågan.  

Nästa steg i studien var att granska detaljplaner i Västra Götalands län. En mall togs fram för 

att underlätta granskningen. Vi tittade enbart på de fyra senast laga kraftvunna planerna från 

kommuner i Västra Götaland. Planer från alla kommuner utom två har granskats. De två 

kommuner som inte varit med i studien är de vi inte kunnat få tag på planhandlingar från. 

Denna granskning tog cirka två veckor. Parallellt med detta började vi skriva avsnitten metod, 

teori och inledning.  

Teorin är skriven för att ge en bra grund till läsaren samt göra ämnet överskådligt och 

förståeligt. Källorna som samlades in till detta kapitel är de vi ansåg vara trovärdiga och de 

som inte ansågs tillförlitliga sållades bort. De källor vi lade större vikt vid och ansåg vara av 

bättre kvalitet är till exempel rapporter från SMHI, Boverket, Länsstyrelsen samt 

lagkommentarer och förarbeten till lagarna. Källorna gav oss en bred överblick av ämnet och 

visade oss hur komplext dagvatten är då vi har haft problem att hitta bra källor.  

I takt med att granskningarna genomfördes skrevs resultaten in i ett Excel-dokument där 

olika kategorier och klassningar fanns i de avseenden planhandlingarna granskades. När alla 

granskningar var färdigställda började sammanställningen och tolkning samt översättning av 

resultaten som var införda i Excel-dokumentet. Resultaten sattes in i diagram för att enkelt 

kunna visualisera statistiken samt göra det överblickbart och lättare kunna få en uppfattning 

om hur hanteringen av dagvatten ser ut i kommunerna.  

Efter granskningarna började resultatet skrivas, i resultatet finns inga egna åsikter utan det är 

främst vad vi kommit fram till vid granskningen av planerna som presenteras. Även vad vi 

kommit fram till angående ansvarsfördelningen av dagvatten presenteras i detta kapitel. I 

resultatet har, precis som i teori-avsnittet, enbart använts källor som vi anser vara tillförlitliga. 

                                                 
10 Lundberg, Konrad, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt s 45-46 

11 SOU 2017:42, Vem har ansvaret?  
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Här använde vi källor för att kunna underbygga våra argument och komma fram till ett bra 

resultat angående vem som har ansvaret för dagvattnet. Efter resultatet skrevs en slutsats där 

det kort presenteras vad vi kommit fram till i studien.  

Resultatet av plangranskningarna och övriga frågeställningar tolkades och analyserades i 

diskussionskapitlet. Här togs egna tankar och funderingar om lokalt omhändertagande av 

dagvatten upp. 

När samtliga delar i studien var färdiga skrevs en sammanfattning, vilken även översattes till 

engelska. I den här fasen skedde även korrekturläsning och komplettering av texten.  

2.5 Tidigare studier  

Tidigare studier inom likande ämnesområden är gjorda. Det finns framförallt 

examensarbeten om dagvatten av olika slag, bland annat ett från Högskolan Väst om 

”Planera för dagvatten – en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning 

vid dagvattenhantering”. Det finns även examensarbeten från SLU som är inriktade mot 

dagvatten men dessa behandlar inte juridiken omkring ämnet.  

Vi har läst ett par rapporter skrivna av juris dr. Jonas Christensen. Den ena behandlar 

planbestämmelser om dagvatten och vad du kan reglera och ej. Den andra rapporten är 

utgiven av Havs- och vattenmyndigheten och förklarar juridiken kring vatten och avlopp. 

Denna rapport tar även upp frågor om dagvatten samt dess problematik. 

2017 togs fram en SOU som vi använt oss av i studien. Denna SOU behandlar vem som har 

ansvaret för dagvatten och är en del i klimatanpassningsutredningen. Läs mer om SOU:n i 

avsnitt 3.4.  

2.6 Metoddiskussion  

En blandning av metoder har använts för att öka trovärdigheten och för att uppnå ett 

fullständigt resultat.  

Den kvantitativa metoden användes för att samla in material i detaljplaner från kommuner i 

Västra Götaland, detta för att se hur kommunerna hanterar frågan i praktiken. Att endast ett 

län har använts i granskningen tror vi ändå speglar hur landets kommuner gör. Västra 

Götaland är ett län med alla aspekter, allt från glesbygd till storstad och från kust till inland. 

Vi hade i efterhand behövt veta mer om dagvattenhantering innan plangranskningarna 

gjordes, då hade vi varit mer uppmärksamma på vilka lagliga bestämmelser som förekommer 

i planerna. Efterhand som vi läst och blivit mer insatta i ämnet insåg vi bredden av 

planbestämmelserna som kan användas för dagvattenhantering. Att byggnader inte får 

uppföras med källare är ett exempel på en planbestämmelse som vi under tiden 

granskningarna skedde inte visste kunde vara för dagvattenhantering.  Att granska fler planer 

hade gjort en bredare och djupare undersökning med ett bättre resultat men på grund av 

tidspress så låg avgränsningen till de fyra senaste planerna från varje kommun i Västra 
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Götalands län. I granskningarna har egna tolkningar försökt att undvikas för att inte negativt 

påverka studien. Trots detta krävdes i vissa otydliga fall en egen tolkning.   

Den kvalitativa metoden användes för att klara av att analysera all data och material som 

hanterades i denna studie. Detta är ett ämne som är svårövergripligt och kräver mycket analys 

av en mängd olika typer av material. Här ramlade vi också in på material och rättskällor som 

krävde en juridisk metod. Hade studien grundats enbart på granskningarna av detaljplanerna 

hade studien känts ofullständig och troligen gett en hel del frågor angående rättsläget av bland 

annat lokalt omhändertagande av dagvattnet. 

För att svara på frågor som uppkommit under studiens gång hade det kanske varit intressant 

att ha ett antal intervjuer med kommunerna alternativt en enkätundersökning. Exempel på 

frågor som uppkommit är varför kommunerna använder lokalt omhändertagande av 

dagvatten eller varför inte fler fastigheter ansluts till det kommunala dagvattennätet. Detta är 

dock inget som ryms inom denna studie men som hade kunnat bringa klarhet i en del av våra 

funderingar.  

2.6.1 Diagram i resultatet 

I diagrammen som skapats för att tydligare kunna redovisa resultatet har en avrundning av 

procentenheter gjorts. Avrundningen innebär att det inte blir 100%. Det blir därför ibland 

blir 99 %, ibland 100 % och ibland 101%. Avrundning har skett på grund av att antalet 

detaljplaner som granskats är så pass många samt att ett decimaltal ger en så pass liten del av 

det hela.  
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3 Teori – regler om dagvatten 

Detta avsnitt är avsett att ge läsaren en grundläggande förståelse för området dagvatten och 

underlätta för fortsatt läsning av studien. I detta avsnitt återfinns först en liten historik kring 

dagvatten och hur det hanterades. Sedan kommer en definition och en beskrivning av 

förekomsten av dagvatten. Därefter går vi över på där dagvatten återfinns i lagstiftningen.  

3.1 Dagvatten 

Dagvatten har sedan urbaniseringen och utvecklingen av städerna på 1800-talet varit ett 

aktuellt ämne. Eftersom utvecklingen av städerna resulterade i att fler ytor hårdgjordes blev 

dagvatten ett bekymmer. För att undvika översvämningar grävdes diken som avledde 

dagvattnet till en recipient såsom sjö, bäck eller havet. Det övriga avloppsvattnet under denna 

period samlades i latriner, om det inte hamnade direkt på gatan och fördes med dagvattnet.12 

Detta ledde till problem med dricksvatten, kolerautbrott och en kraftig stank.13 

Idag är de kommunala dagvattenledningarna ofta nedgrävda i gatorna och leds ut till en 

recipient utan att gå via reningsverket som övriga avloppsvattnet gör.14 Detta sätt att hantera 

dagvatten är relativt nytt.15 

Vad dagvatten är finns inte definierat i svensk lagstiftning, däremot återfinns definitioner på 

ett flertal andra ställen som till exempel SMHIs kunskapsbank16, naturvårdsverket17 och i en 

proposition till LAV18. Alla definitioner har dock en del saker gemensamt och dessa är att 

dagvatten tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor och består av nederbörd, smältvatten eller 

spolvatten. Spolvatten är till exempel det vatten du tvättar bilen med. Detta betyder att det 

vatten som rinner på gatan när du tvättat din bil utgör dagvatten. Även snön som smälter på 

ditt hustak och regnet som bildar vattenpölar på trottoaren är dagvatten.  

När dagvattnet senare når en recipient där det varaktigt förekommer vatten som till exempel 

havet, sjöar eller diken upphör det att vara dagvatten eftersom att det då inte längre befinner 

sig tillfälligt på ytan. Detta betyder att sjöar och vattendrag som översvämmas vid regn inte 

är en del i dagvattenproblematiken, däremot kan dagvatten vara en bidragande faktor till en 

översvämning.19          

                                                 
12 Lidström, Viveka, Vårt vatten s 88-92 

13 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 183 

14 Persson, Pär, Plan PM Dagvatten s 4-7 

15 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 183 

16 SMHI, Hydrologiska ord och begrepp 

17 Statens naturvårdsverks författningssamling, SNFS 1997:7 2 § 

18 Prop. 2005/06:78 s 44 

19 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 175-176 
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Eftersom att vi står inför klimatförändringar som innebär ett varmare klimat med kraftigare 

nederbörd blir dagvatten än viktigare att omhänderta.20 Redan idag märks 

klimatförändringarna av.  Under den senaste 100-årsperioden (1906–2005) har den globala 

medeltemperaturen ökat med drygt 0,7 grader. I klimatsammanhang kan denna förändring 

betraktas som stor och snabb.21 Sett till perioden 1991–2016 har temperaturen stigit med 

cirka 1 grad i Sverige jämför med 1961-1990. Nederbörden har ökat med drygt 10 % i nästan 

hela landet sett till samma period.22 Globalt sett var 2017 det näst varmaste året efter 2016. I 

Götaland var medeltemperaturen 1,5 grader över det normala och det regnade mer än 

normalt.23 

Dagvatten utgör främst ett problem i urbana miljöer där det finns stora hårdgjorda ytor och 

liten möjlighet för infiltration. En stor del av problematiken ligger i att städerna förändras 

samtidigt som klimatet och de allt större hårdgjorda ytorna i kombinationen med kraftigare 

regn bidrar till större mängder dagvatten och i sin tur nya krav på dagvattenhanteringen. 

Samhället måste således anpassas efter både befolkningsökning och klimatförändringar.24 

 

Figur 2: Dagvatten. Illustration: Anja Ovik 

3.2 Det lagstiftade dagvattnet 

Som nämnts tidigare finns dagvatten inte definierat i lagstiftningen men däremot regleras det 

på ett flertal ställen i lagen. I 2 § lagen om allmänna vattentjänster, LAV, definieras avlopp 

som: 

"Bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse."  

Dagvatten ingår alltså i definitionen avlopp och är således avloppsvatten. Enligt 6 § LAV har 

kommunen ansvar att tillgodose behovet av vattenförsörjning eller avlopp om det behövs i 

                                                 
20 SMHI m.fl. Kraftig nederbörd 

21 SMHI, Klimatförändringarna märks redan idag  

22 SMHI, Sveriges klimat har blivit varmare och blötare 

23 SMHI, Året 2017 – Varmt men mest odramatiskt väderår. 

24 Hjelmqvist, Jane m.fl. Att definiera normaldagvatten: förslag och resonemang s 8 
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ett större sammanhang. Vad större sammanhang är finns inte definierat i LAV. Däremot 

återfinns en definition av större sammanhang i propositionen till lagen (1955:314) om 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar. I propositionen finns följande definition: 

"Möjligen kan sägas, att ett antal av 20 – 30 anslutna fastigheter för normala fall utgör ett antagbart 

minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så samlad, att sanitära synpunkter i högre 

grad gör sig gällande."25  

Även i miljöbalken, MB, är dagvatten en del av avlopp. Med avlopp avses enligt 9 kap. 2 § 

MB bland annat spillvatten och "vatten som avleds för sådan avvattning inom detaljplan som 

inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning". Med vatten som avleds för avvattning 

inom detaljplan menas dagvatten. I 9 kap. 1 § MB anges att utsläpp av avloppsvatten är en 

miljöfarlig verksamhet. Utsläpp av dagvatten från detaljplanelagda områden kan alltså vara 

förenat med miljöfarlig verksamhet. Avloppsvatten ska enligt 9 kap. 7 § MB därför avledas 

och renas eller tas om hand så att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller 

miljön.  

Utsläpp av dagvatten behöver dock inte vara förenat med miljöfarlig verksamhet. Beroende 

på omständigheterna kan det även utgöra vattenverksamhet. Vattenverksamhet pågår 

nämligen när ett område markavvattnas.26 Markavvattning sker när vatten leds från ett 

område eller en fastighet och syftet är att varaktigt öka dess lämplighet.27 I de fall 

dagvattenhanteringen inte utgör miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet finns ingen 

närmre reglering av dagvattenhanteringen i MB.      

Det finns en skillnad mellan LAVs och MBs syn på avlopp och dagvatten. Denna skillnad 

består i att LAV ser dagvatten som en del i avlopp oavsett om området det kommer ifrån är 

detaljplanerat eller ej, det krävs enbart att det är samlad bebyggelse. MB däremot ser endast 

dagvatten som en del av avloppsvattnet när det kommer från ett detaljplanelagt område.   

Plan- och bygglagen, PBL, behandlar dagvatten ur andra synpunkter än enbart avlopp. PBL 

är en lagstiftning som styr användandet av mark- och vattenområden samt ger kommunen 

verktyg för detaljplaneringen. Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som 

är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat jord-, berg- och vattenförhållanden, 

möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp samt risken för översvämning. Således 

finns ett krav i PBL att kommunerna inte får planlägga var som helst om marken inte är 

lämplig för ändamålet. Att hänsyn måste tas till översvämningsrisk och vattenförhållanden 

innebär att kommunerna måste beakta dagvatten vid planläggningen eftersom dagvatten kan 

vara en bidragande faktor till översvämningar.  

                                                 
25 Prop. 1955:121 s 61 

26 11 kap. 3 § MB 

27 11 kap. 2 § MB 



Dagvatten – Vem har ansvaret?  

 

 11 

4 kap. PBL reglerar vad kommunerna ska och får styra med en detaljplan. Kommunerna ska 

i detaljplanen bestämma gränserna för allmän platsmark, kvartersmark och vattenområden.28 

Detta utgör en viktig och grundläggande förutsättning för hanteringen av dagvatten då detta 

möjliggör för kommunerna att skapa utrymme för dagvattenhanteringen.   

En del av paragraferna i 4 kap. syftar än mer till omhändertagande av dagvatten. Enligt 4 

kap. 12 § 1 PBL får kommunen bestämma skyddsåtgärder som krävs för att motverka 

översvämning. Denna bestämmelse utgör en del i dagens klimatanpassning och därför 

möjliggör denna bestämmelse att kommunerna kan ålägga fastighetsägaren att genomföra en 

viss skyddsåtgärd innan bygglov ges.29  Ytterligare en bestämmelse som tillåter kommunerna 

att ålägga fastighetsägaren att genomföra en viss anläggning innan bygglov ges är 9 kap. 14 § 

PBL. Första punkten i paragrafen är den som rör vatten och avlopp och lyder att bygglov 

inte ges förrän en viss anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte är 

huvudman för, är utförd. Några exempel på vad dessa anläggningar kan tänkas vara återfinns 

varken i lagen eller i lagkommentaren.   

3.3 Rättsfall 

Eftersom lagstiftningen lämnar en del frågetecken vad gäller dagvatten och ansvar har det 

under de senare åren kommit en del rättsfall inom området. I de allra flesta domarna 

angående dagvatten har domstolen dömt att planhandlingarna inte har utformats på så sätt 

att det klargjorts i detaljplanen om det finns förutsättningar att säkerställa en godtagbar 

dagvattenhantering. Vid planering ska kommunen arbeta för att nå de svenska miljömålen 

bland annat "God bebyggd miljö". Detta miljömål är också något som domstolarna trycker 

på att det krävs goda grundläggande utredningar och kunskaper för att uppnå miljömålet vid 

detaljplanering.  

I domen MÖD P 7238 – 13 har några fastighetsägare inom planområdet överklagat och yrkar 

på ändring av detaljplan vad gäller ett antal delar såsom exploateringsgrad, ej tillräcklig 

dagvattenutredning samt gatukostnader. MÖD har endast valt att ta vidare den bit gällande 

dagvatten och om detta har hanterats korrekt i planarbetet. Enligt MÖD är möjligheterna att 

reglera och garantera att en viss dagvattenlösning kommer till stånd begränsad inom ramen 

för både PBL och äldre plan- och bygglagen, ÄPBL. Dock är det viktigt att kommunen 

utreder hur hanteringen av dagvatten bör ske. Detta ska ske för varje plan som upprättas. 

Här ska en grundlig utredning av dagvattnet göras och det ska beskrivas på ett tydligt sätt. 

Kommunen har i denna plan reglerat dagvattnet med följande planbestämmelse:  

"Dagvatten ska tas hand om lokalt på tomten, alternativt fördröjas. Maximal avrinning får inte överstiga 

40 l/s*ha vid ett regn med intensiteten 135 l/s*ha." 30 

                                                 
28 4 kap. 5 § PBL 

29 Didón, Lars Uno, Plan- och bygglagen: en kommentar 9 kap. 12 § 1 

30 MÖD P 7238 - 13 s 7 
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MÖD fastställde i denna dom att detta inte var tillräckligt för att lösa dagvattenfrågan. En 

bestämmelse som denna ansåg MÖD saknar stöd i både ÄPBL och PBL eftersom det inte i 

samband med bygglovsprövningen går att visa en lösning på detta.  

Det finns planbestämmelser som MÖD i en annan dom i sina domskäl kommit fram till är 

acceptabla bestämmelser som reglerar dagvatten. För att få använda en planbestämmelse 

behövs som sagt stöd i PBL. I 4 kap. 16 § PBL tillåter lagen att kommunen får planera 

utformning på byggnadsverk och tomter. Med stöd av denna paragraf anser MÖD att 

planbestämmelse såsom höjdläge över markyta, maximal hårdgjord yta och lutning på mark 

är exempel på planbestämmelser som har laglig grund.31 

I domen MÖD 2013:20 har kommunen lagt in en planbestämmelse om att dagvatten ska 

hanteras lokalt samt en maximal flödesmängd av dagvatten som får tas upp i det kommunala 

dagvattennätet. Enligt ett uttalande från Boverket är det inte lämpligt att i detaljplan reglera 

val av teknik för hanteringen av dagvattnet. Detta eftersom dessa frågor hanteras i samband 

med att planen ska genomföras. En teknik för hantering av dagvatten kan vara lokalt 

omhändertagande av dagvatten, eller LOD som det kallas. MÖD valde att upphäva planen 

med argumenten att vare sig PBL eller ÄPBL ger sådana möjligheter att i samband tvinga 

fram den lösning som denna planbestämmelse anger.32 Läs mer om LOD i avsnitten 3.8 

LOD - lokalt omhändertagande av dagvatten och 4.2.1 LOD.  

Enligt utgångspunkten i PBL ska det i en detaljplan framgå att marken är lämplig för att tas 

i anspråk till det som planen avser. För att marken ska vara lämplig ska kommunen visa på 

att vid genomförandet av detaljplanen finns förutsättningar för att lösa dagvattnet.33 

I planhandlingarna måste även ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare vara 

tydlig. Är det otydligt kan missförstånd uppkomma som kan innebära att en anläggning inte 

kommer till stånd. Enligt en dom från MÖD nämns att kommunen måste vara tydlig med 

att planen innefattar kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp men också om 

detta innefattar verksamhetsområde för det kommunala dagvattennätet. Kommunen ska i 

planhandlingarna tydliggöra vems ansvar det är för bortledandet av dagvattnet och dess 

lagliga grund.34 

3.4 SOU 2017:42 – Vem har ansvaret? 

SOU är en förkortning för Statens offentliga utredningar. En sådan utredning tillsätts för att 

undersöka en viss fråga innan regeringen lägger fram ett lagförslag. Resultatet av utredningen 

sammanställs i en rapport som kallas för betänkande och är en del i serien SOU.35  

                                                 
31 MÖD 2013:14  

32 MÖD 2013:20 

33 MÖD P 9489 - 16 

34 MÖD 2013:14 

35 Regeringskansliet, Statens offentliga utredningar 
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Den 12 november 2015 beslutade regeringen att en utredning skulle tillkallas för att se över 

vissa frågor angående klimatanpassningen. Uppdraget färdigställdes till den 31 maj 2017. 

Utredningen gick ut på att analysera ansvarsfördelningen mellan stat, landsting, kommuner 

och enskilda fastighetsägare för att anpassa kommande och befintlig bebyggelse till det 

förändrade klimatet. I utredningen ingick även en särskild fråga om dagvattenhantering och 

vilka ändringar som kan krävas i lagstiftningen för att hanteringen ska kunna lösas på ett 

långsiktigt hållbart sätt.36  

Utredningen föreslår lagändringar i 3 kap. 5 §, 9 kap. 12 och 30 §§ PBL samt en ny paragraf, 

21 a §, i LAV. Lagförslagen ser ut enligt följande: 

3 kap. 5 § 7 PBL 

"Kommunens syn på risken för skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av översvämning, ras, 

skred och erosion och hur dessa risker kan minska eller upphöra."37  

9 kap. 12 § PBL 

"Det krävs marklov för trädfällning, skogsplantering och förändring av markytans utformning inom ett 

område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen."38  

9 kap. 30 § PBL 

"...en ansökan om bygglov får efter genomförandetiden alltid avslås om det finns en uppenbar risk för 

skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller erosion."39 

 21 a § LAV  

"En fastighetsägare ska ta hand om eller fördröja viss del dagvatten på fastigheten om det ger väsentliga 

fördelar för ordnandet av vattentjänsten avlopp."40       

Alla författningsförslag har dock inte tagits vidare, det är enbart ändringarna i 3 kap. 5 § 7 

och 9 kap. 12 § PBL som tagits upp i en proposition. Förslaget för 3 kap. 5 § 7 PBL innebär 

ett krav på att kommunerna i översiktsplaneringen ska ta hänsyn till risken för 

översvämningar, skred och erosion. Ändringen i 9 kap. 12 § PBL behandlar nämnda marklov 

för förändring av markytans utseende.41  

3.5 Kommunens ramverk 

Kommunernas arbete innebär ofta en myndighetsutövning. Ibland sker denna mot enskilda 

såsom privatpersoner och organisationer. Denna myndighetsutövning kan innebära att 

kommunerna fattar rättsligt bindande beslut som medför rättigheter för de enskilda lika väl 

                                                 
36 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 3 

37 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 29-30 

38 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 30 

39 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 31 

40 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 32 

41 Prop. 2017/18:163 s 6-7 
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som skyldigheter.42 Legalitetsprincipen gers uttryck i 1 kap. 1 § regeringsformen som lyder 

"den offentliga makten utövas under lagarna". Legalitetsprincipen styr vad kommunerna får 

och inte får göra. Generellt innebär detta att en myndighet bara får göra det som 

lagstiftningen säger att den får, inte får göra det som lagstiftningen inte tilldelat den och måste 

göra det som lagstiftningen säger att myndigheten måste göra.43 

Kommunerna har ytterligare ramar inom vilka de måste hålla sig. Kommunallagen 

(2017:725), KL, beskriver den kompetens som kommunerna har, det vill säga vilka 

angelägenheter en kommun har rätt att ägna sig åt. En del angelägenheter är frivilliga och 

andra måste kommunerna tillhandahålla.44 KL innehåller en del kompetensbestämningar, 

dessa är till exempel lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och 

självkostnadsprincipen. KL innehåller även vissa förbud. Kommunerna får till exempel inte 

ge ekonomiskt stöd till enskilda.45 

I 2 kap. 1 § KL beskrivs lokaliseringsprincipen: 

"Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 

till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar."  

Denna princip innebär att en angelägenhet måste vara knuten till ett intresse för kommunen 

för att bli föremål för kommunens omvårdnad.46  

Likställighetsprincipen finns i 2 kap. 3 § KL: 

"Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika." 

Detta är ett krav på att kommunen ska vara objektiva och rättvisa i sin behandling av 

kommunmedlemmarna. Kärnan i denna princip är att kommunmedlemmar i samma 

situation ska behandlas lika.47 

Självkostnadsprincipen finns uttryckt i 2 kap. 6 § KL: 

"Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 

nyttigheter som de tillhandahåller." 

Denna princip har främst betydelse i de fall kommunen tar ut avgifter och är en så kallad 

takregel. Självkostnadsprincipen sätter således den högsta gränsen för de avgifter kommunen 

får ta ut. Kommunerna kan finansiera delar eller hela kostnaderna med skattemedel och 

måste därför inte ta ut hela avgiften från de enskilda. Bestämmelsen innebär även en spärr 

mot kommunala monopolvinster.48 

                                                 
42 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 24 

43 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 24 

44 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 23 

45 Lindquist, Ulf, Lundin, Olle & Madell, Tom, Kommunala befogenheter s 93 

46 Lindquist, Ulf, Lundin, Olle & Madell, Tom, Kommunala befogenheter s 96 

47 Lindquist, Ulf, Lundin, Olle & Madell, Tom, Kommunala befogenheter s 101 

48 Lindquist, Ulf, Lundin, Olle & Madell, Tom, Kommunala befogenheter s 110 
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Planmonopolet i 1 kap. 2 § PBL anger att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten. Detta innebär att det endast är kommunerna som får 

upprätta detaljplaner, således är det kommunerna som bestämmer markanvändningen samt 

utformningen av kommunen. Vid planläggningen finns de ramar kommunen behöver hålla 

sig inom främst i PBL. PBL reglerar möjligheterna att styra markanvändningarna och vad 

kommunerna får samt måste reglera i detaljplanerna. Andra lagar kommunerna måste 

förhålla sig till är till exempel LAV, MB och KL. 

3.6 Kommunala avloppssystem 

Enligt 6 § LAV har kommunen skyldighet att utöka sitt verksamhetsområde och ordna 

kommunalt vatten och avlopp i ett större sammanhang. Ett verksamhetsområde är ett 

område inom vilket det ordnats eller ska ordnas med en allmän vatten- och 

avloppsanläggning.49 Men det finns även två andra tillfällen då 6 § LAV slår igenom att 

kommunen ska ordna med vatten och avlopp, VA. Dessa tillfällen är när det behövs med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller för skydd av miljön. Skyddet för människors 

hälsa är den främsta anledningen som motiverar en utbyggnad av VA-nätet.50 Även behovet 

av att skydda miljön kan aktualisera utbyggnaden av verksamhetsområdet och bör även få 

betydelse för utbyggnaden av det allmänna dagvattennätet.51 Verksamhetsområdet kan 

begränsas till att enbart omfatta en viss eller vissa vattentjänster.52 Detta innebär att 

verksamhetsområdet enbart skulle kunna innefatta till exempel dricksvatten- och 

spillvattenledningar. 

Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ägs av en huvudman.53 Det är vanligen 

kommunen eller ett kommunalt bolag som är huvudman och står för utbyggnaden samt 

driften av anläggningen. Dock ska en fastighetsägare betala avgifter för VA-nätet om 

fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde.54 Anslutningsavgiften och VA-taxan ska 

täcka utbyggnaden och driften av anläggningen och får inte vara högre än att huvudmannens 

kostnader täcks.55 Avgifterna för VA ska således täcka utbyggnaden och driften för vatten-, 

spillvatten- samt dagvattenledningar.                                                          

I det vatten- och avloppsystem som kommunen har skyldighet att ordna enligt 6 § LAV ingår 

ansvaret för dagvatten.56 Kommunen kan lösa hanteringen av dagvatten på en mängd olika 

                                                 
49 2 § LAV 

50 Prop. 2005/06:78 s 79 

51 Svenskt vatten, Kommunens skyldigheter 

52 Svenskt vatten, Verksamhetsområde  

53 2 § LAV 

54 24 § LAV 

55 Svenskt vatten, VA-taxa 

56 Se definition av avlopp 2 § LAV 
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sätt, exempelvis genom ett kombinerat system som leder dagvattnet tillsammans med spill- 

och dränvattnet till kommunens reningsverk.57 Kommunen kan också på allmän platsmark 

välja att anlägga öppna dagvattenlösningar eller anlägga fördröjningsmagasin som filtrerar 

dagvattnet direkt till naturen utan att gå via kommunens avloppsledningar.  

Hur kommunerna väljer att göra med dagvattenhanteringen är olika från kommun till 

kommun eftersom förutsättningarna skiljer sig från en kustkommun med stora 

översvämningsrisker till en kommun med goda infiltrationsmöjligheter.  

Det finns en avsiktlig skillnad mellan PBL och LAV i begreppen sammanhållen bebyggelse 

och samlad bebyggelse. Denna skillnad innebär att ett område inte behöver vara 

detaljplanerat för att ingå i ett verksamhetsområde.58 När kommunerna väljer att 

detaljplanelägga områden som inte ingår i verksamhetsområdena gäller MBs regler om bland 

annat miljöfarlig verksamhet.59  

3.7 Dagvattenstrategi och dagvattenpolicy 

Som underlag och till hjälp vid detaljplaneringen kan kommunen ta fram en 

dagvattenstrategi, även kallad dagvattenpolicy. Syftet med dagvattenstrategin är att få en 

enhetlig hantering av dagvatten samt verka för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. I 

strategin har många kommuner med den ansvarsfördelning som de vill tillämpa för 

dagvattnet.60 

När den myndighetsutövningen som kommunen bedriver verkar mot enskilda är det viktigt 

att poängtera att en policy eller strategi inte fungerar som författningstext. En kommunal 

policy är således inte någon rättskälla och kan därför inte ligga till grund för bindande 

rättsregler som en kommuns myndighetsutövning måste hålla sig till. En välgrundad policy 

kan däremot innehålla fakta och slutsatser som vägledning för en bedömning i enskilda fall, 

utan att vara ett bindande dokument.61    

3.8 LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten 

Lokalt omhändertagande av dagvatten eller LOD är ett begrepp som myntades på 70-talet.62 

Med LOD menas att dagvattnet inom ett detaljplanerat område tas hand om på privata 

fastigheter eller inom kvartersmark istället för att ledas ut till det kommunala dagvattennätet. 

LOD sker ofta via infiltration i gräsmattor men i vissa fall räcker detta inte till och då kan det 

                                                 
57 Lidström, Viveka, Vårt vatten s 92 

58 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 209 

59 Boverket, Ansvar för dagvatten i detaljplan 

60 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 34–35 

61 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 36 

62 Miljösamverkan Västra Götaland, Handläggarstöd om dagvatten s 9 
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även behövas fördröjningsmagasin för att ta hand om de stora mängderna dagvatten.63 Ett 

fördröjningsmagasin är en damm eller våtmark som klarar av att hantera en större mängd 

dagvatten och sedan infiltrera bort detta under en längre tid. Ett fördröjningsmagasin kan 

även bestå av en nedgrävd dagvattenkassett eller stenkista.  

För att LOD genom infiltration ska kunna användas måste fastigheten ha rätt geologiska 

förhållanden. Marken måste således bestå av ett material som har lätt att infiltrera och leda 

bort dagvatten.64 Jordens förmåga att infiltrera beror på kornens storlek och hur tätt de är 

packade. Ju mindre korn desto sämre är förmågan att släppa igenom vatten.65 Lera är därför 

inte ett lämpligt material när LOD genom infiltrering förespråkas. Jord som innehåller sand 

eller grus släpper lättare igenom vatten och är därför ett lämpligare alternativ.66     

LOD används framförallt för att dagvattnet inte ska behöva tas om hand i kommunens egna 

dagvattenledningar samt för att minska trycket på reningsverk. Vid stora skyfall riskerar 

dagvattennätet att bli överbelastat och dagvatten kan blandas med spillvatten som orenat 

rinner ut i nästa vattendrag. Här kan LOD ses som en lösning då det minskar 

flödesvariationerna i dagvattennätet samt minskar risken för översvämning.67 

Eftersom dagvattnet infiltreras på ett naturligt sätt anses LOD vara bra för miljön. Exempel 

på LOD-anläggningar är sedumtak, infiltration på gräsmattor, dagvattendammar och andra 

genomsläppliga beläggningar.68  

Figur 3: Olika typer av LOD-anläggningar.69 Illustration: Anja Ovik 

                                                 
63 Strandberg, Bengt, Bygga hus: illustrerad bygglära s 56 

64 Miljösamverkan Västra Götaland, Handläggarstöd om dagvatten s 9 

65 Strandberg, Bengt, Bygga hus: illustrerad bygglära s 68 

66 Strandberg, Bengt, Bygga hus: illustrerad bygglära s 70–71 

67 Strandberg, Bengt, Bygga hus: illustrerad bygglära s 55 

68 Rapport från utredningstjänst, Rening av dagvatten s 8 

69 Inspirerad av Strandberg, Bengt, Bygga hus: illustrerad bygglära s 56 

Sedumtak 

Stuprör med 

utkastare 

Gräsmatta 

Infiltrationsstråk 

Vegetation som 

tar upp och binder 

föroreningar i 

vattnet 

Dränerande 

dike 

Husets 

dräneringsledning 

ansluts till LOD 
Uppsamlingsledning 

Infiltrationsbädd Filtrerat 

dagvatten leds ut 

i recipient 



Dagvatten – Vem har ansvaret?  

 

 18 

Det finns både för- och nackdelar med att använda LOD, nedan tas några av dessa upp.  

Fördelar: 

o Grundvattennivån bibehålls, vilket leder till minskad risk för sättningar. 

o Bättre förutsättningar för vegetation. 

o Avlastning för recipienter och reningsverk vid kortvariga men kraftiga regn. 

o När infiltration används renas dagvattnet naturligt. 

Nackdelar: 

o Grundvattentäkter kan bli skadade på grund av förorenat dagvatten. 

o Underdimensionerade eller dåligt underhållna anläggningar kan medföra skador och 

olägenheter på omkringliggande fastigheter.  

o Fungerar mindre bra på tomter med mycket berg och dålig infiltrationsförmåga.70 

 

3.9 Hållbar utveckling 

Sett till hållbar utveckling är dagvattenhanteringen mycket viktig. Både ur ekonomisk och 

ekologisk synpunkt men även ur en social synvinkel. Om det inte finns en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering kan det leda till översvämningar och i sin tur dyra skador på byggnader. 

Dagvattenhanteringen är en stor del i den klimatanpassning som sker. Samhället måste 

anpassas efter det förändrade klimatet där dagvatten förväntas bli ett större problem med 

tanke på den ökande mängden nederbörd vid ett varmare klimat.71 Öppna 

dagvattenhanteringar i form av till exempel dammar kan bidra till en social hållbarhet då de 

medför närhet till natur som kan minska stressnivåer samt bidrar till att skapa mötesplatser.72  

Sett ur den ekologiska hållbarheten är dagvattenhanteringen mycket viktig och ekologisk 

dagvattenhantering kommer bli en viktig komponent för en hållbar stad. Nyckel till 

stadsgrönska är att börja se dagvatten som en resurs i stället för ett problem.73 

  

                                                 
70 Miljösamverkan Västra Götaland, Handläggarstöd om dagvatten s 9-10 

71 SMHI m.fl. Kraftig nederbörd 

72 Lundin Trotzig, Anna, Öppen dagvattenhantering i staden s 15 

73 Gustafsson, Mattias, Nyttja dagvattnet!  
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer det först att klargöras hur ansvarsfördelningen för dagvatten ser ut 

utifrån vad vi kommit fram till baserat på lagkommentarer, propositioner, SOU 2017:42 och 

rapporter. Även en precision av de rättsliga förutsättningarna för användandet av LOD 

kommer redogöras. 

I avsnittet kommer även granskningen av de 187 detaljplanerna att presenteras, 

granskningarna har utgett olika typer av information som kommer att presenteras under olika 

underrubriker. Det var de fyra senast lagakraftvunna detaljplanerna i Västra Götalands län 

som granskades.  

4.1 Vem har ansvaret? 

Hur långt sträcker sig fastighetsägarens ansvar för omhändertagandet av dagvatten och var 

tar kommunens ansvar vid? Detta avsnitt ska utreda hur ansvarsfördelningen ser ut för 

dagvatten inom kvartersmark och är ett försök att bena ut hur rättsläget för dagvatten ser ut 

idag.  

Som tidigare nämnts ingår dagvatten i LAV:s och MB:s definition av avlopp.74 För att 

dagvatten ska ingå i avlopp krävs således tre rekvisit: 

1. En mänsklig åtgärd ska ha vidtagits för bortledandet av dagvattnet. 

2. Vattnet ska finnas inom ett detaljplanelagt område. 

3. Det krävs att avledningen inte görs för enbart en viss eller för vissa fastigheters 

räkning.75 

Enligt propositionen till LAV ska det mesta av det dagvatten som avleds från ett 

detaljplanelagt område omfattas av det tredje rekvisitet. Angående att det bara får vara för 

viss eller vissa fastigheters räkning ska förstås så att: 

"...det inte innefattar att enstaka fastighetsägare inom en detaljplan genom särskild ledning avleder dag- och 

dränvatten enbart för sina fastigheter. I de fall dag- och dränvatten från exempelvis husgrunder, tomter, 

trädgårdar och trafikleder inom en detaljplan avleds genom en för området eller del av området gemensam 

ledning är det dock i regel att anse som avloppsvatten och när avledandet sker genom en allmän 

avloppsanläggning är det alltid avloppsvatten."76 

Syftet med LAV är säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.77 

Hänvisningen till skyddet för människors hälsa medför en ständigt pågående anpassning till 

de högre krav som ställs på hygienisk standard. Detta har i sin tur medfört ett allt större 

                                                 
74 2 § LAV och 9 kap. 2 § MB 

75 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 84 

76 Prop. 2005/06:78 s 44 

77 1 § LAV 
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ansvar för kommunerna att utöka sina verksamhetsområden.78 Att hushållens behov av 

vattentjänster ska ordnas av det allmänna är grundtanken. Detta framgår tydligt angående 

spill- och dricksvatten, dock är det inte lika tydligt när det handlar om dagvatten. Det är 

oklart inom vilka områden det är kommunens ansvar att avleda dagvatten samt vilka 

kvalitativa och kvantitativa begränsningar som kan finnas.79  

Det är framförallt fastighetsägaren som blir drabbad av skador på sin fastighet. Därför ligger 

det primära ansvaret för fastigheten på dess ägare. Dock kan fastighetsägarens ansvar 

minskas i den mån staten eller kommunen uppbär ett ansvar.80 När det rör sig om en fastighet 

inom ett kommunalt verksamhetsområde minskas således fastighetsägarens ansvar och 

kommunens ökar. Ansvaret för avvattningen inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren 

respektive huvudmannen för allmän plats. Med avvattning menas den naturliga infiltration 

som marken klarar av samt markens förutsättningar att leda undan vattnet.81      

Där fastighetsägarens ansvar slutar och kommunens tar vid är vid förbindelsepunkten till det 

kommunala VA-systemet. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-

anläggningen och fastighetens VA-installation.82 Fastighetsägaren ansvarar för att avvattna 

det dagvatten som marken inte klarar av att ta hand om till det kommunala dagvattennätet 

men längre än så sträcker sig inte ansvaret.83   

Där fastighetsägarens ansvar slutar tar kommunens vid. Om ett detaljplanelagt område 

befinner sig inom det kommunala verksamhetsområdet har kommunen enligt 6 § LAV 

skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. Eftersom dagvatten är en del i definitionen av 

avlopp84 samt om det uppfyller de tre tidigare nämnda rekvisiten och därför är avloppsvatten 

är kommunen skyldig att ta hand om dagvattnet.  

Om en fastighet inte ansluts till det kommunala dagvattennätet och därför inte får någon 

förbindelsepunkt kan det krävas åtgärder utöver den naturliga infiltrationen för att kunna ta 

hand om dagvattnet. Det rör sig då om olika former av LOD som till exempel 

fördröjningsmagasin. Dessa åtgärder eller anläggningar ingår som en del i det allmänna VA-

systemet trots att fastigheten inte har någon förbindelsepunkt. Därför ska de uppföras av 

huvudmannen och är inget som huvudmannen eller kommunen kan lägga över på den 

enskilda fastighetsägaren.85  

                                                 
78 Prop. 2005/06:78 s 42 

79 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 96 

80 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 167 

81 PBL kunskapsbanken s 1796 

82 Prop. 2005/06:78 s 61 

83 PBL kunskapsbanken s 1797 

84 2 § LAV 

85 Qviström, Jörgen, Vattentjänstlagen s 75 
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Kommunernas ansvar för dagvatten börjar redan tidigt i planeringsskedet eftersom ny 

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och ska ta hänsyn till 

möjligheterna att ordna med vattenförsörjning och avlopp.86 87 Kommunerna har även ett 

juridiskt ansvar för att klimatanpassa ny bebyggelse vid detaljplaneläggning samt att det är 

kommunerna som ansvarar för att planläggning sker med hänsyn till klimatförändringarna.88  

I detaljplanerna ska kommunerna bestämma gränserna för kvartersmark, allmänna platser 

och vattenområden.89 SOU 2017:42 anför att detta utgör "ett viktigt instrument och en 

grundläggande förutsättning för att klara av dagvattenhanteringen" eftersom att 

kommunerna härigenom kan skapa utrymme för dagvattenhantering.90 Detta kan till exempel 

ske genom att det avsätts tillräckligt stora utrymmen med allmän plats som klarar av att ta 

hand om större mängder dagvatten. Även våtmark och fördröjningsmagasin som kan ta hand 

om dagvatten vid kraftiga skyfall kan placeras på den allmänna platsen.     

Det är enbart om en detaljplan är utanför verksamhetsområdet som kommunen inte har 

ansvaret för omhändertagandet. Då ligger ansvaret i stället på den enskilda fastighetsägaren 

som har behov av att leda bort dagvattnet.91  När det inte är kommunalt verksamhetsområde 

gäller inte LAVs regler utan då är det MB som tillämpas.92 

4.2 Dagvatten som planbestämmelse 

En detaljplan ska vara genomförandeinriktad och innehålla de planbestämmelser som behövs 

för att detaljplanen ska gå att genomföra.93 Däremot får den inte vara mer detaljerad än 

nödvändigt.94 Alla planbestämmelser som används ska ha stöd i 4 kap. PBL.95  

Trots att en planbestämmelse inte får vara för detaljerad måste den vara tydlig. PBL 

innehåller ett tydlighetskrav, detta krav finns i 4 kap. 32 § PBL och lyder "den avsedda 

regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen". 

En otydlig planbestämmelse kan skapa problem vid tillämpningen av planen, vid 

bygglovsprövning måste det göras en tolkning av planbestämmelsen när det inte klart 

framgår syftet. Risken finns att olika handläggare gör olika tolkningar och utgången på 

                                                 
86 2 kap. 2 och 5 § § PBL  

87 MÖD P 9489 - 16 

88 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 138 

89 4 kap. 5 § PBL 

90 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 229 

91 PBL kunskapsbanken s 1799 

92 PBL kunskapsbanken s 1798 

93 Boverket, Lagenliga planbestämmelser om dagvatten 

94 4 kap. 32 § 3 st. PBL 

95 Boverket, Planbestämmelser för detaljplan 
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bygglovet kan därför bero på vem som gjort tolkningen. Tydlighetskravet finns för att 

förhindra sådana komplikationer.96  

Det finns många olika möjligheter för reglering av dagvatten i detaljplaner. Nedan 

presenteras ett urval av planbestämmelser som kan vara relevanta vid planering av dagvatten. 

Ett par som redan nämnts är skyddsåtgärderna i 4 kap. 12 § PBL och de villkorade byggloven 

i 4 kap. 14 § PBL. Men ytterligare möjligheter att hantera dagvatten via planbestämmelser 

finns i 4 kap. PBL.  

 

Diagram 1: Finns planbestämmelse om dagvatten i plankarta?  

Enligt granskningen av 187 detaljplaner i Västra Götaland framkom det att 43 % av dessa 

har planbestämmelser på plankartan som handlar om dagvatten. Majoriteten av dessa är i 

stil med "Dagvatten ska omhändertas lokalt på kvartersmark" eller att oljeavskiljare ska 

anläggas så att dagvattnet renas innan det släpps ut för infiltration eller till kommunens 

dagvattennät.  

Vilka typer av planbestämmelser används?  

o Max hårdgjord yta 

o LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten 

o Dagvattenmagasin får anläggas 

o Dagvatten ska ledas till ytliga rännor 

o Dike ska bevaras  

o Plantering 

o Våtmark 

o Kommunens dagvattenpolicy ska beaktas/följas 

o Gröna tak/Sedumtak 

o Fördröjningsdamm för dagvatten ska anläggas 

                                                 
96 Boverket, Planbestämmelser som saknar lagstöd 
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o Dagvatten ska renas och fördröjas innan det ansluts till kommunala nätet 

o Ska anslutas till kommunens nät och ska klara viss uppdämningshöjd vid 

anslutningspunkt 

o Prickmark får ej hårdgöras 

o Byggnad får inte uppföras med källare 

o Infiltration av dagvatten ska möjliggöras 

Som ovanstående lista visar använder kommunerna många olika sätt för att reglera 

dagvattenhanteringen. En del av dessa bestämmelser har lagstöd från 4 kap. PBL, dock 

förekommer en del bestämmelser som är mer diskutabla huruvida de är lagliga eller ej.  

Kommunerna ska bestämma omfattningen och användningen av allmän plats, kvartersmark 

och vattenområden. Inom den allmänna platsen kan kommunen därför planera för natur- 

och parkområden som kan ta hand om dagvatten genom naturlig infiltration eller för 

dagvattendammar och fördröjningsmagasin.97 På den allmänna platsen har kommunerna 

även möjlighet att reglera höjder, planera får våtmark eller diken samt bestämma hur stor yta 

som ska möjliggöra infiltration för dagvatten.98 

Tekniska anläggningar såsom fördröjningsmagasin, infiltrationsbädd och pumpar anläggs på 

kvartersmark för annat än enskilt bebyggande. För en sådan teknisk anläggning används 

planbestämmelsen E samt en precision vad anläggningen ska användas till.99 Vid 

granskningen av planerna har vi märkt att många kommuner använder planbestämmelser för 

fördröjningsmagasin på kvartersmark. Dessa fördröjningsmagasin läggs dock inte med 

planbestämmelse E utan kommunerna vill att fastighetsägarna själva ska bekosta och sköta 

anläggningarna.  

                                                 
97 4 kap. 5 § PBL 

98 4 kap. 10 § PBL 

99 Boverket, Dagvatten vid detaljplaneläggning 
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Diagram 2: Antal planhandlingar med reglering om fördröjningsmagasin och våtmark.  

Ovan visas ett diagram över hur många av de granskade detaljplanerna som reglerar i sina 

planhandlingar att fördröjningsmagasin eller våtmark ska anläggas. I 5 % av planhandlingarna 

nämns att fördröjningsmagasin ska anläggas, dessa magasin kan vara belägna både på 

kvartersmark eller på allmän plats. Det finns någon enstaka plan som har lagt sitt 

fördröjningsmagasin på kvartersmark för annat än enskilt bebyggande med hjälp av 

planbestämmelsen E. I planhandlingarna hittas också våtmarker och att dessa ska anläggas 

för att underlätta dagvattenhanteringen. I 2 % av detaljplanerna som granskas nämner detta 

i sina planhandlingar.  

Andra möjligheter att hantera dagvatten på kvartersmark finns i 4 kap. 16 § PBL och 

möjliggör för kommunerna att styra utformning och placering av byggnadsverk och tomter. 

Således kan markens höjder, lutningar och hårdgjorda ytor regleras. Även en del tekniska 

krav på byggnader kan styras genom att använda planbestämmelser som till exempel att 

byggnader inte får uppföras med källare.100 Enligt rättsfall är det sådana här typer av 

planbestämmelser som är de korrekta när det gäller reglering av dagvattenflöden, detta enligt 

domar som kommit under de senare åren.101 102 Kommunerna använder planbestämmelsen 

om maximal hårdgjord yta i sina planer flitigt men oftast i kombination med en annan 

planbestämmelse om att dagvatten ska ske med LOD eller enligt policy. Kommunerna 

reglerar även områden som ska möjliggöra för infiltration av dagvatten. 

                                                 
100 4 kap. 16 § PBL 

101 MÖD 2013:14  

102 MÖD P 7238 - 13 
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Diagram 3: Planbestämmelserna ”Infiltration” och ”Maximal hårdgjord yta”.  

Av de 43 % av detaljplanerna som använder sig av planbestämmelser så finns det 36 % som 

reglerar att en viss yta ska vara tillgänglig för infiltration och 15 % som reglerar maximal 

hårdgjord yta som får finnas på fastigheten eller annan specifik yta.  

Ett fåtal kommuner förespråkar sedumtak eller andra typer av gröna tak som 

dagvattenhantering och har därför detta som en planbestämmelse. Denna typ av 

bestämmelse saknar lagstöd.103 Det är fyra av de granskade detaljplanerna som tydligt reglerar 

att fastighetsägaren ska anlägga sedumtak på de byggnader som uppförs. I och med att det 

är en planbestämmelse kommer detta också vara juridiskt bindande och följas upp i 

bygglovsskedet.104 

En del kommuner tar det ansvar som verksamhetsområdet innebär och ansluter den nya 

bebyggelsen till det kommunala dagvattennätet.  

4.2.1 LOD  

Genom att kommunerna använder sig av LOD i detaljplaner läggs ansvaret för dagvatten på 

fastighetsägaren. Att kommunen i en detaljplan och inom verksamhetsområde för VA skjuter 

ansvaret med hjälp av en planbestämmelse kan anses olämpligt eftersom kommunen genom 

2 § LAV har ansvaret för vatten och avlopp.  

LOD är en välanvänd planbestämmelse men att ha "Lokalt omhändertagande av dagvatten", 

" Dagvatten omhändertas på fastigheten" eller " Dagvatten omhändertas inom kvartersmark" 

                                                 
103 PBL kunskapsbanken s 1826  

104 MÖD P 7238 - 13 s 8 
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uppfyller inte tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL och är därför olämplig som 

planbestämmelse.105  

 

Diagram 4: LOD som planbestämmelse.  

Av de 80 stycken detaljplanerna som hade planbestämmelser om dagvattenhantering i 

plankartan är det 28 % av dessa som använder LOD eller liknande bestämmelse med samma 

innebörd.  

Det finns ytterligare faktorer som gör LOD till en olämplig och rent av olaglig 

planbestämmelse utöver det faktum att det inte uppfyller tydlighetskravet. Anledningen till 

att bestämmelsen inte uppfyller tydlighetskravet är på grund av att det är oklart vad det 

innebär med att "omhänderta" och "lokalt" samt vems ansvar det är.106 

PBL är en frånstyrande, inte tillstyrande, lagstiftning vilket innebär att den ska skapa 

möjligheter genom att reglera vad vissa områden får användas till.107 Eftersom PBL är 

frånstyrande är huvudregeln: 

"Att en detaljplan aldrig kan framtvinga ett visst markutnyttjande, i stil med att man i planbestämmelser 

anger att det på en viss yta ska vara lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)." 108  

Även rättspraxis tyder på att LOD är en olaglig planbestämmelse att använda. MÖD har 

nämligen upphävt en detaljplan med följande planbestämmelse:  

                                                 
105 PBL kunskapsbanken s 1824  

106 PBL kunskapsbanken s 1824 

107 Christensen, Jonas, Planbestämmelser för dagvattenhantering s 24 

108 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 137 
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"Dagvatten ska tas om hand på tomten, alternativt fördröjas..." 109  

MÖD framför att hur dagvattenhanteringen sker är "av stor betydelse för att uppnå en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna."110 Planbestämmelsen upphävdes på 

grunderna att PBL inte ger någon möjlighet till att framtvinga sådana lösningar samt att LOD 

inte klargör att det finns förutsättningar för att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering.111  

Vid en rättslig prövning hävdar juris dr. Jonas Christensen att en planbestämmelse om LOD 

kan vara en nullitet eftersom den saknar stöd i 4 kap. PBL. Att en planbestämmelse anses 

vara en nullitet innebär att man ska bortse från bestämmelsen.112  

Det finns däremot andra sätt som kommunen i detaljplaneläggningen kan reglera dagvatten 

utan att förflytta ansvaret till fastighetsägarna, så som ovan nämnda planbestämmelser i 

avsnitt 4.2 om höjdsättning, lutning på mark och maximal hårdgjord yta. För att möjliggöra 

LOD och lägga ansvaret för dagvatten inom kvartersmark på fastighetsägarna krävs en 

lagändring då det idag inte finns något lagligt stöd för detta.  

4.3 Dagvatten i planbeskrivningen 

Utöver en plankarta består detaljplanen även av en planbeskrivning som beskriver hur 

detaljplanen ska förstås och genomföras.113  Planbeskrivningen ska bland annat innehålla 

planeringsförutsättningar, planens syfte och de övervägningar som legat till grund för 

utformningen. I planbeskrivningen ska kommunerna redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för detaljplanens genomförande 

samt vilka konsekvenser planens genomförande får för fastighetsägare och andra berörda. 

Även nödvändigt illustrationsmaterial som ger förståelse för planen ska finnas med i 

planbeskrivningen.114  Till skillnad från plankartan är planbeskrivningen inte bindande.115 

                                                 
109 MÖD 7238 - 13 s 7 

110 MÖD 7238 - 13 s 6 

111 MÖD 7238 - 13 

112 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 141 

113 4 kap. 31 § PBL 

114 4 kap. 33 § PBL 

115 Christensen, Jonas, Juridiken kring vatten och avlopp s 137 
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Diagram 5: Fördelas ansvaret av dagvatten på kvartersmark i planbeskrivningen?  

Som det presenteras i diagrammet ovan är det 77 % av planbeskrivningarna av de planer som 

granskats som redovisar en ansvarsfördelning för dagvattenhanteringen, 19 % som inte 

redovisar ansvarsfördelningen alls och 4 % är otydliga eller annat. Under kategorin annat kan 

exempelvis vara att kvartersmark inte finns i planen och behöver därmed inte redovisas. 

 

Diagram 6: Hur fördelas ansvaret av dagvatten på kvartersmark?  

Av de planbeskrivningar som granskas är det 41 % som i sin planbeskrivning förespråkar att 

LOD ska användas som enda lösning för dagvattenhanteringen. 12 % av planerna pekar på 

att LOD ska användas som första alternativ och att tillkoppling på det kommunala 

dagvattennätet är alternativ två. 16 % av kommunerna tar på sig ansvaret för dagvattnet på 

kvartersmarken och tillåter fastighetsägarna att koppla på det kommunala dagvattennätet. 

Det finns även en kategori som använder sig av andra lösningar, det kan exempelvis röra sig 
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om att fördröjningsmagasin eller dammar ska anläggas för hantering av dagvattnet. 22 % av 

detaljplanerna nämner inte hur ansvaret ska fördelas inom kvartersmark i sina 

planbeskrivningar. 

Under granskningen av planbeskrivningarna framkom att många kommuner hänvisade till 

en framtagen dagvattenpolicy. I flera fall är det LOD som förespråkas i dagvattenpolicyn. 

Som nämnts i avsnitt 3.7 har ett sådant dokument ingen rättslig verkan men trots det används 

den flitigt i planbeskrivningarna.  

Även fördröjningsmagasin används till stor mån i planbeskrivningarna. Kommunerna skriver 

då att ett fördröjningsmagasin eller liknande anläggning för omhändertagande av dagvatten 

ska uppföras. Det som ofta saknas är dock vem som ska uppföra det, kommun eller 

fastighetsägare? I diagram 6 ses kategorien "annat" som innehåller 9 % av alla granskade 

planer. Den största delen av dessa procentenheter är att kommunen vill att ett 

fördröjningsmagasin ska uppföras. 

 

Diagram 6: Fördelas ansvaret av dagvatten på allmän platsmark i planbeskrivningen? 

Tidigare visades diagram 6 över om kommunerna fördelade ansvaret över kvartersmark, 

detta diagram visar huruvida kommunerna fördelar ansvaret över allmän plats. Här är 

procentsatsen lägre, från 77 % på kvartersmark till endast 56 % som nämner hur ansvaret 

fördelas på den allmänna platsen.  14 % av detaljplanerna saknade allmän platsmark.  
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Diagram 7: Inom/utom verksamhetsområde?  

I detta diagram visas att 71 % av detaljplanerna är inom kommunens verksamhetsområde 

och enbart 5 % är utanför. Trots att så stor del av planerna befinner sig inom 

verksamhetsområdet är det bara i 16 % av planerna som fastigheter ansluts direkt till det 

kommunala dagvattennätet och 12 % där anslutning till dagvattennätet sker i andra hand, se 

diagram 6. 

4.4 Sammanfattning av plangranskningen 

Hanteringen av dagvatten sker på olika sätt i olika kommuner. Det är 43 % av kommunerna 

som väljer att använda sig av planbestämmelser i plankartan för att reglera dagvattenfrågan, 

dessa planbestämmelser kan vara allt ifrån att LOD ska användas till att ett 

fördröjningsmagasin ska anläggas. Av de plankartor med planbestämmelser för dagvatten var 

de vanligaste bestämmelserna "infiltration" på 36 %, "LOD" på 28 % och "maximal 

hårdgjord yta" på 15 %. 

I planbeskrivningen är det än mer vanligt att kommunerna väljer att reglera hur frågan om 

dagvatten ska lösas. Där är det hela 77 % av alla kommuner som i sina planbeskrivningar 

väljer att utge hur detta ska hanteras. I plangranskningen upptäcktes att 41 % av 

planbeskrivningarna väljer att lösa dagvattenfrågan med hjälp av LOD, därefter är det 15 % 

av planerna som reglerar att dagvattnet ska kopplas på det kommunala dagvattennätet och 

sedan 12 % som har en kombination av dessa. Denna kombination är att kommunerna först 

ser att fastighetsägarna omhändertar sitt dagvatten lokalt och i andra hand det kommunala 

nätet som får ta hand om dagvattnet. 
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5 Slutsats 

En slutsats av studien är att kommunerna har ansvaret för omhändertagandet och 

bortledandet av dagvatten på kvartersmark när det är inom kommunalt verksamhetsområde 

för VA. Att kommunerna sedan kan lägga över en del av ansvaret i detaljplaneringen med 

hjälp av planbestämmelser kan i vissa fall vara okej. I grunden kommer det alltid bli 

kommunerna som har ansvaret, då det är dessa som enligt PBL ska se till att marken som 

planeras är lämplig för det ändamål som planen möjliggör. Kommunen har även ansvaret för 

vattentjänster enligt LAV. Några exempel på lagliga bestämmelser som reglerar dagvatten är 

reglering av hårdgjord yta, lutning på mark och höjdlägen.  

Under granskningen av planerna framkom att planbestämmelser för reglering av dagvatten 

förekommer i 43 % av plankartorna. I stor grad används LOD, infiltration, hårdgjord yta 

och fördröjningsmagasin.  

I 41 % av de granskade planbeskrivningarna väljer kommunerna att istället för att ta sitt 

ansvar helt eller delvis lägga över detta på fastighetsägaren med hjälp av LOD. 

Planbeskrivningen är dock inte juridiskt bindande och kommunerna kan därför inte garantera 

att LOD-anläggningar kommer till stånd.  

LOD är en bestämmelse som överlägger hela ansvaret på fastighetsägaren och reglerar också 

vilken teknik som ska användas, en sådan bestämmelse har inte laglig grund i dagsläget. Trots 

detta är det 28 % av planbestämmelserna om dagvatten som reglerar LOD. För att LOD ska 

vara möjligt att använda i detaljplaner krävs en lagändring eller ett lagtillägg som öppnar upp 

för detta. 
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6 Diskussion 

Dagvatten har varit ett ämne som varit svårt att sätta sig in, framförallt i delarna angående 

LOD då det inte finns mycket skrivet om detta. När det gäller dagvatten har det varit svårt 

att komma underfund med hur rättsläget ser ut då texterna man läser ibland motsäger 

varandra samt att lagstiftningen inte alltid är entydig. 

Diskussionen kommer framförallt beröra LOD då det är där det har uppstått många egna 

tankar och funderingar. Som vi skriver i avsnitt 4.2.1 är LOD ingen laglig planbestämmelse 

och får därför inte användas i kommunernas detaljplaner. Eftersom det i LAV står att 

kommunen inom verksamhetsområde för VA ska ha ansvaret för dagvatten kan kommunen 

inte flytta ansvaret till fastighetsägaren. Förflyttas ansvaret till att fastighetsägaren själv ska 

ansvara för dagvattnet sköter kommunen inte det som enligt LAV är deras uppgift och 

därmed anses detta vara olagligt. 

Trots att LOD inte har något lagligt stöd upplever vi att kommunerna har LOD som grund 

och om det av någon anledning, till exempel på grund av markens beskaffenhet, inte skulle 

vara lämpligt att ta hand om dagvattnet lokalt så sker en anslutning till det kommunala 

dagvattennätet. Kommunen ser alltså helst att de enskilda fastighetsägarna ska ta det primära 

ansvaret för dagvattenhanteringen. Här kan man börja fundera över vad det är som gjort 

LOD så populärt och varför kommunerna använder det som en förstahandslösning och tar 

en anslutning till dagvattennätet som en sekundär lösning om LOD inte fungerar. Om 

kommunen vill använda sig av LOD, kan dessa anläggningar läggas på allmän plats eller 

kvartersmark för annat än enskilt bebyggande, där kommunen har ansvar om det är inom 

verksamhetsområdet för VA.  

Samtidigt som kommunerna gladeligen använder LOD upplever vi att lagstiftaren inte tycker 

att det ska gå att använda. I SOU 2017:42 läggs fram förslag till ett flertal lagändringar och 

en av dessa ändringar föreslås ske i LAV. Detta skulle innebära att kommunerna skulle kunna 

lägga på fastighetsägarna att ta hand om eller fördröja viss del dagvatten på fastigheten. Dock 

står det att det ska vara tillåtet enbart i de fall då det är av väsentliga fördelar för ordnandet av 

vattentjänsten avlopp.116 Om denna lagändring togs vidare och ledde till en ny paragraf i LAV 

anser vi att den skulle möjliggöra för kommunerna att till vissa delar använda sig av LOD 

där fastighetsägaren har ansvaret. Frågan är i hur stor utsträckning paragrafen skulle kunna 

tillämpas, väsentlig fördel är ett hårt krav och skulle kanske inte kunna tillämpas särskilt ofta. 

Förslaget till 21 a § LAV har ännu inte tagits upp i någon proposition så det återstår att se 

om regeringen tycker att LOD ska gå att tillämpa.  

Med tanke på de rent miljömässiga fördelarna är LOD en bra lösning för dagvattenhantering. 

LOD bidrar till att bibehålla grundvattennivån vilket kan minska risken för sättningar och 

kan vid kraftiga regn avlasta recipienter och reningsverk. En del av LOD-lösningarna kräver 

mer av fastighetsägaren än andra. Regnvatten infiltreras på fastigheten om inte det är allt för 

stora hårdgjorda ytor. Detta dagvatten leder oftast inte till något problem och behöver inte 

                                                 
116 SOU 2017:42 Vem har ansvaret? s 32 
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omhändertas av kommunen. Det är framför allt dagvattnet från hustaken och de hårdgjorda 

ytorna som fastigheterna inte alltid klarar av att ta hand om och därför behövs en anslutning 

till dagvattennätet så att dagvattnet leds bort. När överflödigt dagvatten leds bort förhindras 

skador på fastigheten och dess byggnader. Även fastigheter som har sämre markförhållanden 

för LOD är beroende av en anslutning till ett dagvattennät för att kunna omhänderta 

dagvattnet. Om en fastighet som till exempel består av större delen berg inte har en 

anslutning till ett dagvattennät kan det komma att krävas dyra åtgärder för att kunna 

omhänderta dagvattnet lokalt när kommunen inte tar sitt egentliga ansvar. 

Det finns alltså både för- och nackdelar med att använda LOD. Fördelarna hänger främst 

ihop med miljön medan nackdelarna blir att enskilda fastighetsägare kan hamna i kläm och 

få stå för åtgärder och anläggningar som inte hör till deras ansvar. Med tanke på de 

miljömässiga fördelarna anser vi att LOD är en bra och långsiktigt hållbar lösning för 

dagvattenhantering om det placeras på rätt plats. Om kommunerna undansätter tillräckligt 

med allmän plats när de gör planerna kan LOD ske här i form av fördröjningsmagasin eller 

dammar som kan bidra till en trevlig miljö att vistas i.   

Med tanke på de positiva effekterna vore det kanske ändå en bra lösning att använda LOD 

även om anläggningar placerades på kvartersmark men då anser vi att kommunen bör ta 

ansvar för att anläggningarna kommer till stånd samt att de underhålls.  

Det kan däremot vara svårt att reglera och ha full uppsikt av vad fastighetsägaren gör på sin 

fastighet och därför uppstår frågan om LOD verkligen är en miljömässig lösning fullt ut. Det 

finns aspekter att beakta, så som att tvätta bilen. Om fastighetsägaren tvättar bilen på 

fastigheten kan fetter och oljor hamna i dagvattnet som orenat rinner ut i naturen om LOD 

används. Denna problematik är komplicerad att komma åt då det som sagt är svårt att 

kontrollera vilka eventuella föroreningar som följer med dagvattnet.  

En fundering som bör tas upp är vad som gör att kommunerna väljer att använda LOD 

istället för att ta ansvaret själva. Resultatet av plangranskningen visade att 71 % av planerna 

befann sig inom kommunalt verksamhetsområde. Trots detta är det enbart 16 % av planerna 

där fastigheterna ansluts direkt till dagvattennätet. Varför är det så här? Beror det på ovetskap 

om lagstiftningen, att kommunerna inte har ett dagvattennät eller kan det bero på rent 

ekonomiska skäl?  

Vi misstänker att det har med ekonomiska skäl att göra trots att kommunerna har en 

självkostnadsprincip. En utbyggnation av dagvattennätet kräver en grundläggande 

projektering och utredningar, samt kostar pengar. Detta kan i sin tur leda till att VA-avgiften 

måste höjas, detta misstänker vi är något som kommunerna helst undviker. 

Det kan även bero på en ovetskap hos kommunerna. Ovetskapen kan ligga i att kommunerna 

inte vet hur rättsläget för vattentjänster ser ut i dag och därför inte är medvetna om att 

dagvatten ingår i avlopp och är en tjänst de ska tillhandahålla inom verksamhetsområdet. Det 

kan även bero på att de ser fördelarna med LOD både miljömässigt och ekonomiskt samt 

att de inte vet om att LOD inte är en laglig planbestämmelse. Eftersom vi upplever att många 

kommuner har LOD som grund i dagvattenhanteringen känns det även som om att 
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kommunerna har uppfattningen om att det LOD som är enda lösningen för dagvattnet samt 

att det är "inne" att använda LOD.  

Eller beror det på att kommunerna helt enkelt inte vill ta sitt ansvar för dagvattnet? 
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7 Framtida studier 

Dagvatten är ett ämne som öppnar för nya frågor, då det finns mycket som inte är utrett 

inom området. Ett par frågeställningar vi stött på under studien och som vore intressanta att 

undersöka är: 

o Hur ser dagvattenhanteringen ut i exploateringsavtal och vad är möjligt att avtala om 

när det gäller dagvatten? Vilka krav kan kommunen ställa på exploatören? 

o En annan infallsvinkel på dagvatten kan vara att se hur dagvattenhanteringen 

behandlas i kommunens allmänna bestämmelser om användande av allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar.  

o Varför är det endast i 16 % av planerna som fastigheterna kopplas till dagvattennätet? 

Det hade varit intressant att göra en undersökning om detta samt att ta upp varför 

LOD används till den grad det gör. Detta hade kunnat göras med antingen intervjuer 

eller med en enkätundersökning.  
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