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Sammanfattning 
Majoriteten av all klimatforskning stödjer teorin om att vårt klimat håller på att 

förändras. Förekomsten av kraftiga skyfall beräknas öka allt mer i södra Sverige, vilket 

redan nu börjat visa sig. Ökade regnkvantiteter leder till förhöjda dagvattennivåer, som 

konsekvensvis ökar trycket på våra reningsverk och avloppssystem, som med tiden 

riskerar att bli underdimensionerade med skador och andra olägenheter på vårt samhälle 

som följd.  

Kommunerna i landet har, med sitt planmonopol, det yttersta ansvaret för att ställa om 

sina samhällen så att negativa konsekvenser av det förändrade klimatet minimeras.  

Studiens syfte har varit att granska hur kommuner kan använda gällande lagstiftning för 

att planera för dagens och framtidens dagvatten. Även utbredningen och nyttan med 

särskilda styrdokument, s.k. dagvattenstrategier, har granskats.  

Tre frågeställningar formulerades för att lyckas uppfylla studiens syfte: 

 Hur kan dagvattenfrågan hanteras genom Plan- och bygglagens olika planeringsnivåer? 

 Hur många kommuner använder sig utav dagvattenstrategier i Västra Götaland? 

 Hur används dagvattenstrategier i Västra Götaland? 

Det län i landet som enligt aktuell klimatforskning förväntas få den största ökningen av 

kraftiga skyfall i framtiden är Västra Götaland. En avgränsning av studien gjordes 

därför till att bara omfatta just detta län.  

 

Studien genomfördes genom att en enkätundersökning gällande kommuners användning 

av dagvattenstrategier skickades ut till länets 49 kommuner. Det gjordes även en 

grundlig teoretisk undersökning i ämnet för att kunna besvara frågeställningen ”Hur kan 

dagvattenfrågan hanteras genom Plan- och bygglagens olika planeringsnivåer?”. 

 

Det var 33 kommuner som svarade på undersökningen. Av dessa så var det elva 

kommuner som hade någon typ av strategi för dagvatten vilka användes som underlag 

för översikts- och detaljplanering med olika resultat. 

 

Studien har visat att gällande lagstiftning i Sverige är användbar vid uppförande av 

åtgärder för dagvattenshantering, förutsatt att den tillämpas på ett sådant sätt som 

lagförfattaren ursprungligen tänkt. Kommunernas ekonomiska förutsättningar, 

tillgänglig kompetens och engagemang gällande planering är avgörande faktorer när det 

kommer till att tillämpa lagstiftningen på ett så effektivt sätt som möjligt, sett ur ett 

dagvattenperspektiv.      
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To plan for stormwater - A study on PBL and special stormwater 

strategies application on stormwater management    

Abstract  

The majority of research done of the change in climate supports the theory that our 

climate is changing. The frequency of heavy rainfall will increase in the southern parts 

of Sweden, and we can already see the changes. More rain leads to higher levels of 

stormwater which can increase the pressure on our treatment plants and sewer systems. 

In time they can get undersized, which might cause damage and other inconveniences 

on our society.  

 

The counties in the country have, with their planning monopoly, responsibility to adapt 

the society so that these negative effects, that the changes in climate bring, can get 

minimized.   

 

The main purpose of the study was to examine how counties can use laws to plan for the 

stormwater, both for today and for the future. The purpose was also to examine how 

many counties in Västra Götaland use strategies for stormwater and if these strategies 

bring any advantages. 

 

Three main issues were identified to fulfill the purpose of the study: 

 How can the problems around stormwater be managed through Plan- och bygglagens 

different levels of planning? 

 How many counties in Västra Götaland use any form of strategy for stormwater? 

 How are these strategies for stormwater used by counties in Västra Götaland? 

 

The state in Sweden that will get the highest change in rain levels according to recent 

studies is Västra Götaland. Therefore, the study only examines this state.  

 

The study is based on a survey about the usage of stormwater strategies. The survey was 

sent out to all 49 counties in Västra Götaland. Theoretical research on the topic was also 

made so that the issue “How can the problems with increasing stormwater levels be 

managed through Plan- och bygglagens different levels of planning?” could be 

investigated.  

 

33 counties answered the survey and out of these, eleven counties had strategies for 

stormwater management. These strategies are used as a foundation for planning, but 

with varying results in the different counties.  

 

The study has shown that current law in Sweden can be used to create measures for 

managing the problems around stormwater, provided that it can be applied in the way 

the authors of the law intended. The counties economic conditions, sufficient 

competence and engagement is deal-breakers when it comes to application of the law in 

an efficient way, when dealing with stormwater management. 
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Förord 

Vår tid på Högskolan Väst närmar sig sitt slut efter tre intensiva och lärorika år. Studien 

har varit vårt avslutande arbete på lantmäteriingenjörsprogrammet, och inriktades på 

planering gällande fenomenet dagvatten. Lantmäteriingenjörsprogrammets breda 

innehåll med såväl tekniska som samhällsorienterade kurser innebar att valet av studiens 

ämne inte var helt enkelt. Gemensamt för båda författarna var dock att störst intresse 

fanns för de kurser som innefattade samhällsbyggnad. 

 

Dagvatten var något som vi tidigare kommit i kontakt med inom utbildningen, och fick 

uppfattningen av att det var ett komplext ämne, som berörde många lagar och aktörer. 

Med studien ville vi försöka göra det invecklade ämnet förståeligt, även för de läsare 

som inte har några större förkunskaper i ämnesområdet. Genom att skriva studien på ett 

deskriptivt sätt, hoppas vi att vårt budskap går fram till läsaren på ett lättmottagligt sätt.  

   

Vi vill tacka vår handledare Johanna Kirudd för hennes hjälp och stöd genom arbetet. 

Vi vill även tacka Ulf Ernstson för hjälp genom arbetets metoddelar, och Marianne 

Carlbring för all den kunskap hon har gett oss inom ämnet samhällsbyggnad. Vi skulle 

även vilja passa på att tacka våra familjer och vänner som stöttat oss igenom hela 

uppsatsskrivandet.   

 

Båda författarna har varit delaktiga genom hela arbetet. Studiens olika moment delades 

upp mellan författarna, men dialog fördes hela tiden då vi oftast satt tillsammans och 

skrev. Kommunikationen mellan författarna har fungerat bra, och inga beslut togs om 

inte båda parter var eniga. Även om arbetet delvis delades upp så hjälptes båda 

författarna hela tiden åt för att stötta och hjälpa varandra. 
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Ordlista 

 

HD – Högsta domstolen 

 

JB – Jordabalken (1970: 994)  

 

LAV – Lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster 

 

MB – Miljöbalken (1999:808)  

 

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning  

 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

VA – Vatten och avlopp 

 

PBL – Plan- och bygglagen (2010: 900)  

 

SGI – Statens geotekniska institut 

 

SGU- Statens geologiska undersökning 

 

SMHI – Sveriges metrologiska och hydrologiska institut 
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1 Inledning och bakgrund  

I framtidens Sverige kommer vi enligt undersökningar ha ett annat klimat än vad vi 

har idag. Högre temperatur, högre havsnivåer och en ökad nederbörd är förväntade 

effekter av det förändrade klimatet. Ökade nederbördsmängder förväntas leda till 

ökade flöden av dagvatten som i sin tur kan leda till fler översvämningar1 Enligt en 

artikel, publicerad i maj 2015 av Göteborgs Posten, framgår att under året 2014 

uppkom 24 000 skador i Sverige orsakade av översvämningar till en kostnad på ca 

en miljard kronor.  

 

Enligt en undersökning från 2015 som Svenska miljöinstitutet och Svensk 

försäkring gjort, så tror 96 % av Sveriges kommuner att de kommer att påverkas av 

klimatförändringar i framtiden.2 Vikten av att anpassa samhället inför dessa 

kommande klimatförändringar blir därmed tydlig. Kommunerna i Sverige har olika 

verktyg som kan användas vid klimatanpassning av samhället i form av t.ex. 

lagstiftning och särskilda klimatstrategier. Begreppet klimatanpassning syftar just 

till att anpassa samhället för ett förändrat klimat.3  

 

För att på lång sikt bygga ett hållbart samhälle ur ett klimatanpassningsperspektiv 

är det viktigt att kommuner har genomtänkta strategier och det blir allt fler och 

hårdare krav från lagstiftningen gällande hållbarhetsfrågor.4 Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län har år 2014 upprättat en regional handlingsplan för klimatanpassning 

som länets kommuner kan använda sig av för att lättare anpassa sin kommun till ett 

förändrat klimat genom planering. 

1.1 Syfte  

Studiens primära syfte är att granska hur kommuner kan använda Plan – och 

bygglagen (PBL) för att planera för dagens och framtidens dagvatten. Studiens 

sekundära syfte är att redovisa hur många kommuner använder sig av strategier för 

hantering av dagvatten och även hur dessa används. 

1.2 Frågeställningar 

Studien ska besvara följande frågeställningar: 

 Hur kan dagvattenfrågan hanteras genom PBL:s olika planeringsnivåer? 

 Hur många kommuner använder sig utav dagvattenstrategier i Västra 

Götaland? 

 Hur används dagvattenstrategier i Västra Götaland? 

                                                 
1 Stina Westlin m.fl. 2012 
2 Susanna Roth & Philip Thörn, 2015, sid 9-13.  
3 Klimatanpassningsportalen, 2014, Vad är klimatanpassning?  
4 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 32.  
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1.3 Avgränsningar 

Studiens fokus har lagts på planeringsaspekter gällande dagvatten. Avgränsningar 

har därför gjorts så att tekniska lösningar och juridiska ansvarsförhållanden 

angående dagvatten inte berörs.      

 

Enkätundersökningen har endast gjorts över Västra Götalands län. Länet valdes 

därför att det enligt aktuell klimatforskning är här det i framtiden förväntas 

uppkomma kraftigast skyfall i Sverige, vilket ger upphov till stora mängder 

dagvatten.5 Enkätundersökningen avgränsades till att innefatta frågor rörande 

utbredning av dagvattenstrategier och dess användning 

1.4  Bakgrund 

1.4.1 Sverige i ett förändrat klimat 

Gällande studier av förändringar i klimatet och hur detta påverkar landet kan inte 

med fullständig sannolikhet säkerställas. Det är därför viktigt att komma ihåg att 

det finns en osäkerhet i bedömningarna som följer.6 

 

Klimatet genomgår nu en förändring och konsekvenserna antas påverka samtliga 

kommuner i Sverige.7 Dessa klimatförändringar förväntas att påverka landet både 

positivt och negativt, genom t.ex. behagligare klimat men även genom ökade 

regnnivåer.8 Varmare klimat förväntas leda till mildare vintrar vilket blir tydligast 

märkbart i norra Sverige, samt varmare somrar främst i söder. Även om ett 

varmare klimat kan kännas lockande så kommer det medföra problem som bl.a. en 

ökad nederbörd samt stigande havsnivåer.9  

 

Nederbördsmängden förväntas i slutet av seklet att vara i genomsnitt 10 till 20 % 

högre än idag. I Sverige förväntas störst förändring ske under vinterhalvåret men 

nederbörden kommer antagligen även öka under sommarhalvåret. I norra Sverige 

kommer det att regna mer och oftare. I Sveriges södra delar kommer det att regna 

mer sällan, men med kraftigare skurar. Perioder då landet är snötäckt kommer i och 

med det varmare klimatet att bli mer sällsynta. Det minskade snöfallet antas bli 

tydligast vid Norrlandskusten och Svealand, där snösäsongen förväntas bli två till 

fyra månader kortare. Ökad nederbörd kommer även leda till att 

översvämningsrisken i landet blir större främst i landets västra delar.10  

 

Det sker inte endast klimatförändringar i Sverige utan hela vår jord får ett ändrat 

klimat. Ökade temperaturer leder till att istäcket på polerna blir allt tunnare vilket 

har stor effekt på våra världshav. När havsnivån stiger ger detta stora konsekvenser 

för Sveriges kustlinje. Undersökningar har gjorts mellan åren 1978 till 2007 vilka 

                                                 
5 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 18. 
6 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 13. 
7 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 10. 
8 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 10. 
9 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 16. 
10 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 18. 
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visar på att havsnivån har stigit med ca tre mm per år.11 I Sverige har vi en ganska 

kraftig landhöjning som kompenserar en del av den stigande havsnivån. 

Landhöjningen ser olika ut beroende på var man befinner sig i landet. I Skåne är 

landhöjningen endast ca en mm per år, vilket ger effekten att landskapet ”sjunker” 

då havsnivån stiger snabbare än landet höjs.12  

1.4.2 Västra Götalands län i dagens klimat 

I Västra Götalands län har landskapet olika karaktär och kommunernas 

förutsättningar ser olika ut och landskapet är här indelat i hög-, kust- och 

slättlandskap. Länet är också rikt på vatten med sina ca 4 000 sjöar och ca 900 mil 

vattendrag.13 Klimatet i länet påverkas stort av dessa vattendrag och länets 

placering vid havet gör att somrarna är svala och vintrarna milda då havet jämnar 

ut årstidernas variationer i temperatur.14 Gällande nederbörd så faller det minst 

regn längs med kusten samt vid länets nordöstra delar. Mest regn faller det inåt 

landet, vid Borås och Landvetter.15  

1.4.3 Västra Götaland i ett förändrat klimat 

Hur det framtida klimatet kommer att variera inom Västra Götalands län påverkas 

till stor del av hur landskapskaraktären i länet ser ut. Då det innehar stora 

skillnader i landskapsmiljön kommer även förutsättningarna gällande 

klimatförändringarna för kommunerna se olika ut.16  

 

Årsmedeltemperaturen i länet förväntas stiga och vid slutet av seklet kan en 

årsmedeltemperatur ligga på mellan 8-13 grader, en ökning på mellan 2-4 grader 

jämfört med idag.17  

  

Nederbörden i länet förväntas succesivt att öka och i slutet av seklet antas 

årsmedelnederbörden vara 10-30 % mer än vad som är i dagsläget.18 Ökningen är 

störst vintertid och under sommarhalvåret kommer nederbördsmängden vara i stort 

sett oförändrad. Största ökningen i årsmedelnederbörd kommer att ske längs med 

kusten. Det förväntas även bli allt fler kraftiga skyfall i länet och ökningen 

kommer att bli främst i de områden som i dagsläget redan har kraftiga skyfall.19  

Havsnivåhöjningen förväntas bli ca en meter till år 2100. Den landnivåhöjning som 

hela tiden sker kommer att neutralisera faran en del, men havsnivåerna i länet 

kommer fortfarande vara högre än i dagsläget. I Göteborg kan vi utifrån SMHI:s 

modeller se en nettohavsnivå (havsnivå efter eventuell landhöjning) på ca 75 cm 

och i Stenungsund ca 70 cm år 2100.20  

 

                                                 
11 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 20. 
12 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 20. 
13 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 2. 
14 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 4. 
15 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 5. 
16 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 19. 
17 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 20. 
18 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 26. 
19 Charlotta Källerfeldt m.fl. 2012, sid 23. 
20 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 82-83. 
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I framtidens klimat förväntas även antalet översvämningar att öka i och med ett 

mer nederbördsrikt klimat. Översvämningar av mindre proportioner kan anses ha 

en positiv effekt för olika naturliga miljöer medan större översvämningar kan ge 

stora ekonomiska skador och även utgöra en risk för människors hälsa och 

säkerhet. Kommunerna i länet måste därför anpassas för att i framtiden förhindra 

dessa större översvämningar.21 Vid en ökad havsnivå ökar även risken för att 

översvämningar kommer att ske längs med kusten då storm och lågtryck ger extra 

höga vattentillstånd.  

 

Om kommunerna i framtiden inte har dimensionerade dagvattensystem, kommer 

även riskerna för översvämning öka för områden som inte har närhet till vattendrag 

eller sjöar då det under sommartid kommer bli allt vanligare med kraftiga skyfall. 

Allt fler exploaterade ytor ger också fler hårdgjorda ytor vilket för med sig 

dagvatten som i sin tur orsakar översvämningarna. Detta kan innebära en risk för 

människors hälsa och säkerhet men även ge stora ekonomiska skador.22  

 
 

  

                                                 
21 Charlotta Källerfeldt m.fl. 2012, sid 31. 
22 Charlotta Källerfeldt m.fl 2012, sid 33. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

Kapitlet kommer att behandla hur uppsatsen genomfördes, vilka metoder som 

användes. För att få svar på studiens frågeställningar så användes en 

flermetodsforskning genom studien, där både kvantitativ och kvalitativ metod 

användes. Kvantitativ metod i form av enkätundersökning och en kvalitativ metod 

i form av en litteraturstudie. Anledningen till varför vi använde oss av en 

flermetodsforskning var för att vi skulle få en så översiktlig bild över 

problemområdet som möjligt innan vi började analysera och diskutera vårt resultat.   

2.2 Urval 

Det är viktigt att göra urval vid användandet av en kvantitativ metod som 

enkätundersökning. Studien avgränsades till Västra Götaland och webbenkäten 

skickades ut till alla 49 kommuner i länet. Västra Götaland valdes då det är ett stort 

län med varierande karaktär på landskapet. Regionen är speciellt intressant att 

studera ur dagvattenhanteringssynpunkt då det enligt rapporter är främst här som 

översvämningsproblematiken kommer öka i landet.23  

 

Gällande litteraturstudien, som är en kvalitativ metod, gäller det att göra urval 

utifrån de frågeställningar vi ville få svar på. Urvalet var här att på översiktlig nivå 

få en förståelse för klimatanpassning och speciellt dagvattenproblematiken, både 

idag och i framtiden.24  

 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där författaren samlar in 

både kvantifierbar och empirisk data. Dessa data sammanfattas, presenteras 

statistiskt och analyseras sedan utifrån testbara antaganden. I en kvantitativ metod 

använder man ofta olika slags former av mätinstrument för att hitta data som kan 

jämföras utifrån variation och samband, ofta ur stora populationer. I en kvantitativ 

metod är författaren själv inte inblandad i undersökningen vilket gör studien mer 

trovärdig utifrån objektivitetsaspekter och ett exempel på en kvantitativ metod kan 

vara en enkätundersökning.25  

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är också ett samlingsnamn och kännetecknas av att författaren 

själv befinner sig i den miljö som ska studeras. Här sker insamling och analys av 

data parallellt och författaren försöker inte bara fånga det människor gör, utan 

                                                 
23 Stina Westlin m.fl 2012, sid 18. 
24 Alan Bryman, 2008  
25 Bengt Erik Eriksson, hämtad 2015-04-14. 
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också innebörden av dessa handlingar. En kvalitativ metod är mer fördjupad och 

ingående än en kvantitativ och undersökningar görs på en mindre skala. 

 

I dagsläget försöker många forskare kombinera dessa två metoder för att få en så 

bred bild av ämnet som möjligt och det är också det som vi gjort i vår studie.26  

2.4 Litteraturstudie 

För att skapa ett bra deskriptivt teorikapitel behövde vi få en djupare förståelse i 

ämnet och dess problemområden. Lagtexter, kommunala planer, rättsfall, tidigare 

examensarbeten samt rapporter från statliga myndigheter och institut m.m. 

studerades som förberedelse inför arbetet. 

 

För att hitta tidigare examensarbeten, webbföreläsningar och vetenskapliga artiklar 

som vi kunde använda oss av tog vi hjälp av biblioteket på Högskolan Västs 

sökverktyg vilket gav oss resultat. Kommunala planer hittade vi på kommunernas 

hemsidor och myndighetsrapporter hämtades från respektive myndighets hemsida.  

 

För att strukturera upp arbetet användes böckerna ”Schött, K. m.m. (2012): 

Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber” och ”Rienecker, L. m.m. (2013): Att 

skriva en bra uppsats. Malmö: Liber”. 

2.5 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen valdes då vi kunde nå ut till samtliga länets kommuner på ett 

snabbt och smidigt sätt, vilket inte skulle vara möjligt vid kvalitativa metoder 

såsom intervjuer.  

 

Det finns både för- och nackdelar med en enkätundersökning. Fördelar med 

metoden är att den oftast är billig, kan göras över ett stort urval, ett stort område 

samt ställer standardiserade frågor vilket vanligtvis ger resultat som är lätta att 

tolka. Det är också en opartisk metod där respondenten kan svara i lugn och ro utan 

någon inblandning från intervjupersoner.27  

 

Nackdelar med enkätundersökningen är att det ofta blir ett bortfall, vilket kan leda 

till ett snedvridet resultat och begränsade frågor, då den studerade inte kan ställa 

frågor för att komplettera en annan. Det går inte heller med full sannolikhet att 

säkerställa att den som svarar på undersökningen är den person som den var avsatt 

för. Det går inte heller att ställa alltför avancerade frågor.28  

 

En webbenkät upprättades som sedan skickades ut via e-mail till alla 49 kommuner 

i Västra Götalands län. Vilken population undersökningen ska bearbeta är den 

första frågan man måste ställa sig.29 I vårt fall var det ganska självklart då det är 

Västra Götalands kommuner vi ville undersöka för att få svar på våra 

                                                 
26 Bengt Erik Eriksson, hämtad 2015-04-14. 
27 Göran Ejlertsson, 2005  
28 Göran Ejlertsson, 2005 
29 Jan Trost, 1994 
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frågeställningar. I mailet som skickades ut beskrev vi att vi var studenter från 

Högskolan Väst, att vi skrev examensarbete och vad syftet med undersökningen 

var. Enkäten utformades så att frågorna enkelt skulle kunna tolkas av läsaren och 

bestod endast av åtta frågor då alltför många frågor ofta gör att läsaren tröttnar och 

tappar intresset.30 Webbenkäten skapades ur Google Drives enkätverktyg, Google 

Formulär, vilket gjorde det lätt för oss att sammanställa lättförståeliga frågor samt 

tolka det resultat vi fick in. Enkätens inledande fråga löd ”Har ni i Er kommun 

något av följande? - dagvattenprogram, - dagvattenplan, - dagvattenpolicy, - 

klimatanpassningsplan, - annan styrning för dagvattenhantering eller – ingen 

särskild dagvattenstrategi”. Frågan ställde vi för att direkt få en förståelse för hur 

kommunen använde sig av dagvattenstrategier samt hur deras förhållningssätt till 

frågan var. Resterande frågor var mer ingående där vi ville få svar på varför 

dagvattenstrategier hade upprättats i kommunen, till vilken målgrupp den var 

riktad, om de ansåg att det är ett effektivt verktyg och om samverkan med andra 

kommuner fanns för att hantera en eventuell dagvattenproblematik. De sistnämnda 

frågorna var i webbenkäten endast öppna rutor utan svarsalternativ där de själva 

fick skriva i sina svar, vilket gjorde att vi fick en mer ingående syn på deras 

förhållningssätt till dagvattenstrategier.  

 

Genom att vi skrev och förklarade att vi var lantmäteriingenjörsstudenter från 

Högskolan Väst som skulle skriva vårt examensarbete, klargjordes det för 

undersökningspersonerna att vi var tillförlitliga och att deras svar inte skulle 

användas i vinstdrivande intressen. Det är viktigt för svarsfrekvensen att 

undersökningspersonerna känner att de kan lita på forskarna och att deras svar inte 

ska missanvändas på något sätt.31  

 

Hur enkätfrågorna skulle kunna tolkas av undersökningspersonerna visste vi skulle 

spela en stor roll för de svar vi kunde få. Därför lades mycket tid på formuleringen 

av frågorna. Frågorna i enkätundersökningen granskades och omformulerades flera 

gånger innan utskick då vi hela tiden försökte utläsa hur dessa kunde tolkas av 

undersökningspersonen. Detta är en viktig del i processen kring 

enkätundersökningen.32 Vi undvek öppna frågor och definierade istället frågor 

som, enligt oss, bara kunde tolkas på ett sätt, för att få direkta svar som vi kunde 

använda för att besvara vår studies frågeställningar.33  

 

Ett problem vi hade med programvaran vi använde för enkätundersökningen var att 

vi inte kunde se vilka kommuner som hade svarat. Vi var därför tvungna att lägga 

till en extra fråga där vi frågade vilken kommun de representerade. Något som 

också hade varit bra men vilket vi inte hann med var att skicka ut enkäten till en 

testgrupp först. Då hade vi sett om de svar vi fått stämde överens med den 

inställning vi hade till frågorna och om svaren hade haft den karaktär som vi 

förväntat oss.  

 

                                                 
30 Alan Bryman, 2008 
31 Jan Trost 1994 
32 Göran Ejlertsson, 2005 
33 Jan Trost 1994 
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Vi hade också en del problem med att hitta aktuella mailadresser vilket gjorde att 

undersökningstiden blev längre än först planerat.  

 

Ett extra utskick av enkäten gjordes ca tre veckor efter den första till de kommuner 

som ännu inte hade svarat, vilket resulterade i att ytterligare ett par värdefulla svar 

inkom.        

2.5.1 Bortfall 

Vid enkätundersökningar blir det ofta en del bortfall34 då ett visst antal tillfrågade 

personer aldrig svarar på enkäten. Att undersökningspersoner inte svarar kan leda 

till att resultatet blir missvisande, ifall svaren från de som inte svarar skulle skilja 

sig mycket ifrån de som svarar. 

 

Webbenkäten skickades ut till 49 kommuner och av dessa svarade 35 på 

undersökningen. Dock var det två stycken som glömde skriva vilken kommun de 

representerade vilket gjorde att dessa inte kunde användas. Det användes därför 

endast 33 svar i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 67 %. 

2.6 Tillvägagångssätt 

Arbetet tog sin början i att inläsning gjordes om dagvatten och klimatanpassning. 

Det gjordes för att först skapa en bild över ämnet samt de problemområden som 

fanns. Därefter formulerades ett antal webbaserade enkätfrågor utifrån de 

frågeställningar som vi i studien ville få svar på. Enkätfrågorna skulle fungera som 

en av grundpelarna i studien och insamling gjordes av kontaktpersoner i samtliga 

49 kommuner i Västra Götaland. Enkäten skickades sedan ut till dessa 

kontaktpersoner samtidigt som arbetet med inledning, bakgrund och teorikapitel 

strukturerades upp. När enkäten var utskickad så skapades en karta över Västra 

Götaland i kartprogrammet ArcGis som på ett tydligt och visuellt sätt skulle 

presentera vissa svar ur enkätundersökningen. Även en karta över riskområden för 

översvämningar planerades att upprättas men kunde inte färdigställas p.g.a. 

bristande datainformation.  

 

 

I upprättandet av teoriavsnittet använde vi oss av en kvalitativ metod. Vi tog in ett 

antal källor som vi ansåg vara direkt kopplade till de problemområden som vi ville 

studera. De källor som vi inte ansåg tillförlitliga sållades bort och endast de källor 

som var säkra och trovärdiga, t.ex. rapporter från Sveriges metrologiska och 

hydrologiska institut (SMHI), Länsstyrelsen, Boverket och andra myndigheter 

lämnades kvar för att studeras vidare. Källorna hade olika synvinklar på problem 

gällande dagvatten vilket gjorde att vi fick en bred bild av det vi skulle studera.  

 

Teorikapitlet skrevs detaljerat och fördjupat för att ge både oss och läsaren 

förståelse över ämnesområdena innan vi skulle presentera vårt resultat. Kapitlet 

skulle även utgöra grunden för delar av vår diskussion.         

                                                 
34 Göran Ejlertsson, 2005  
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När teoriavsnittet var färdigskrivet gjordes en gallring över materialet och vad som 

var relevant för de frågeställningar vi ville få svar på.  

 

När samtliga svar på enkäten sammanställts så redovisades dessa i studiens 

resultatkapitel. Inga personliga åsikter eller tolkningar gjordes här utan endast 

svaren från kommunerna skrevs in. Även tabeller och kartor upprättades över 

enkätundersökningens redovisade resultat, för att det skulle bli mer lättolkat samt 

ge en tydligare överblick. Analysen inkluderades löpande i resultatet för att göra 

texten mer flytande och ge stöd till resultatets tabeller och karta.  

 

Efter att resultatet var färdigställt så började vi göra egna reflektioner kring 

frågeställningarna i diskussionkapitlet. Här diskuterades huruvida källorna som 

användes kunde tolkas som tillförlitliga, metoderna som användes och 

enkätundersökningens trovärdighet. Samtidigt som diskussionskapitlet upprättades 

så sammanställdes en slutsats där de tre frågeställningarna kortfattat besvarades 

utifrån det sammanställda teori- och resultatkapitlet.  

 

När studiens samtliga delar var färdigställda så upprättades en sammanfattning 

över studiens innehåll, vilken sedan också översattes. I den här fasen så fördes 

även alla upprättade kapitel in i den mallen som Högskolan Väst gjort för 

examensuppsatsen. Därigenom fick vi tillgång till en väl upprättad 

innehållsförteckning, bilageförteckning och försättsblad.  

 

Det sista som gjordes var att studien korrekturlästes och synpunkter från 

handledaren granskades och korrigerades.  
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3 Teori 

Studiens bakgrundskapitel har tydliggjort att Västra Götaland, vid slutet av seklet, 

kommer att ett förändrat klimat. Klimatförändringarnas karaktär kommer att 

variera beroende på var i länet man befinner sig.35 Årsmedeltemperaturen förväntas 

succesivt att öka i länet och i slutet av seklet beräknas den ligga på mellan 4-6 

grader högre än idag.36 Även nederbördsmängderna förväntas öka. En ökning på 

mellan 10-30% från dagens mängder är att vänta och mest drabbade blir områden i 

länet som ligger längs med kusten.37 Nederbördens intensitet kommer även bli 

märkbart kraftigare i seklets slut och skyfall som idag anses extrema kommer 

förmodligen uppfattas som normalfall.38 

 

Havsnivån kommer att höjas utanför länets kuster med ca en meter till år 2100. 

Den landhöjning som ständigt sker i länet kommer dock att kompensera 

havsnivåhöjningen till viss del och ger därför en uppskattad nettohöjning av 

havsnivån på ca 70 cm.39  

 

I och med ökade nederbördsmängder, frekventare kraftiga skyfall samt allt fler 

hårdgjorda ytor i städer, så kommer högre dagvattensflöden att skapas.  

3.1 Dagvatten 

Avsnittet avser att ge en grundläggande beskrivning av begreppet dagvatten. I 

avsnittet kommer även en översiktlig redogörelse ges om hur dagvatten vanligtvis 

behandlas idag, illustrera de problem som en bristfällig dagvattenhantering kan 

leda till och visa vilka lagrum som dagvatten berör. Samtliga ovannämnda aspekter 

ska tillsammans belysa vikten av att planera för dagens och framtidens dagvatten.    

3.1.1 Vad innebär begreppet dagvatten? 

Vatten som uppkommer i form av nederbörd söker sig, med hjälp av jordens 

gravitation, ner genom marken för att anslutas till grundvattnet (infiltration) för att 

sedan föras ut i en recipient t.ex. sjö eller vattendrag.40 Hindras vattnet från att 

infiltreras ner till grundvattnet av ytor som gjorts hårda, av t.ex. asfalt skapas 

dagvatten. Den tekniska och allmänt vedertagna definitionen av dagvatten kan 

därför beskrivas så här: dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner över 

hårdgjorda ytor i form av exempelvis asfalterade vägar eller hustak.41 Till den 

tekniska benämningen dagvatten hör även tillfälligt framträdande ytvatten, och 

vatten som leds över genomsläppliga ytor, genom diken eller annan öppen ledning, 

till en recipient. Endast i städer och annan samlad bebyggelse kan den tekniska 

definitionen av dagvatten tillämpas med tanke på mängden hårdgjorda ytor.42 

 

                                                 
35 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 19. 
36 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 20. 
37 Charlotta Källerfeldt m.fl. 2012, sid 23. 
38 Klimatanpassningsportalen, 2014 
39 Gunn Persson m.fl. 2011, sid 82-83. 
40 Dagvattenguiden, Hämtad 2015-05-20  
41 Prop. 2005/06:78 sid 44.  
42 Göteborgs stad, 2010, sid 5.  
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Någon tydlig juridisk definition av dagvatten finns inte i svensk lagstiftning. För 

att lyckas få en uppfattning om vad dagvatten är, sett ur ett juridiskt perspektiv, 

måste två lagar med tillhörande förarbeten och förordningar granskas. Den ena är 

lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som i januari 2007 ersatte 

vattenlagen (1983:291) och den andra är Miljöbalken (1998:808)(MB).   

3.1.2 Dagvatten enligt LAV 

I LAV:s andra paragraf påträffas begreppet dagvatten som en del av beskrivningen 

av vad som utgör avlopp i lagens mening: ”avlopp: bortledande av dagvatten och 

dränvatten från ett område med samlad bebyggelse…”.43  

 

Paragrafen ger inget svar på vad dagvatten är utan förklarar endast att dagvatten 

ska ses som avlopp när det rinner från en samlad bebyggelse. Men vad innebär 

begreppet ”samlad bebyggelse” och vad kallas det dagvatten som inte rinner från 

en ”samlad bebyggelse”? För att kunna svara på dessa frågor måste förarbeten till 

lagen studeras.  

 

I proposition. 2005/06:78 till LAV anges hälsoskyddsbehovet i området som den 

avgörande faktorn till att bestämma hur många fastigheter som krävs för att de 

tillsammans ska bilda en ”samlad bebyggelse”.44 Hälsoskyddsbehovet ska i det här 

sammanhanget tolkas som områdets behov av en VA- anläggning och enligt 

praxis, som nämns i samma proposition, bör en samlad bebyggelse utgöras av 

mellan 20-30 fastigheter.45 Dagvatten som inte rinner från en samlad bebyggelse 

innefattas inte av LAV utan får istället kallas för ”övrigt” dagvatten.  

 

Sammanfattningsvis så ger LAV förklaringen att dagvatten är avlopp om det rinner 

ifrån en samlad bebyggelse och att det är ”övrigt” dagvatten om det inte rinner 

ifrån en samlad bebyggelse.    

3.1.3 Dagvatten enligt MB 

Dagvatten är enligt 9:2 p 4 MB avloppsvatten om det avleds från detaljplanelagd 

mark och om avledningen utförs för mer än en fastighets räkning.  Avledning av 

sådant dagvatten är enligt 9:1 p1 MB att anse som miljöfarlig verksamhet och är 

därmed anmälningspliktig. 

 

Avloppsvatten ska också, enligt 9:7 MB, avledas på ett sådant sätt att ingen 

olägenhet uppkommer för människors hälsa och säkerhet. Avledning av vatten som 

enligt MB inte är avloppsvatten benämns vanligvis som markavvattning. 

Markavvattning är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt MB:s elfte kapitel. 

Exempel på markavvattning kan vara dikning, invallning eller annan åtgärd som 

ökar en fastighets lämplighet för ett visst ändamål.46Att avgöra om dagvatten är 

avloppsvatten enligt MB:s mening är inte alltid lätt. Som en grov förenkling kan 

dock sägas att om dagvatten avleds från ett detaljplanelagt område med fler än en 

                                                 
43 2 § LAV   
44 Prop. 2005/06:78, sid 47. 
45 Prop. 2005/06:78, sid 29. 
46 11: 2p 4 MB 
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fastighet så är det avloppsvatten. Om dagvattnet istället skulle avledas på mark 

utanför ett detaljplanelagt område så kan det röra sig om en vattenverksamhet i 

form av markavvattning. Detta är som sagt en förenkling och undantagsfall finns i 

hur man väljer att rubricera dagvatten men dessa kommer inte behandlas i den här 

studien. 

 

En klassificering av dagvatten är nödvändig för att avgöra vilka lagparagrafer som 

ska tillämpas vid en juridisk tvist. Samma lagar och regler gäller t.ex. inte för 

miljöfarliga verksamheter som för vattenverksamheter.  

3.2 Dagvattenhantering idag 

Dagvatten uppkommer, som tidigare nämnts, när en avrinning eller infiltration av 

vattnet hindras eller fördröjs. I städer eller annan sammanhållen bebyggelse är 

hårdgjorda ytor vanligt förekommande, vilket får som konsekvens att mycket 

dagvatten bildas. Dagvattenhanteringen kan te sig olika runt om i landet beroende 

på respektive kommuns förutsättningar. Hur dagvatten hanteras inom en kommun 

kan vara avgörande för vilka skador vattnet kan tänkas orsaka.  

3.2.1 Kommunala avloppssystem  

Det vanligaste sättet att hantera dagvatten i en sammanhållen bebyggelse är att låta 

kommunala ledningar föra vattnet till antingen ett reningsverk eller en recipient. 

Huruvida dagvattnet leds till ett reningsverk eller till en recipient avgörs av vilket 

avloppssystem som används i området.  

3.2.1.1 Duplikatsystem  

Duplikatsystem är ett tvådelat ledningssystem där spill-, dag- och dränvatten 

separeras i olika ledningar.47 Till spillvatten räknas bl.a. toalett, disk eller 

tvättmaskinsvatten från bostadshus så väl som processpillvatten från fabriker. 

Uppsamlat spillvatten leds via avloppsledningar till ett reningsverk där vattnet 

renas och åter släpps ut i en recipient. 48 

 

Dag- och dränvattnet som, i jämförelse med spillvatten, kan anses vara relativt 

oförorenat leds via ledningar direkt, utan någon rening, till närmaste recipient.   

Idag är duplikatsystem det mest förekommande avloppssystemet som avvattnar ca 

80 % av Sveriges tätortsareal.49   

3.2.1.2 Separatsystem  

Separatsystemet är, som namnet avslöjar, ett avloppsystem som separerar avlopp i 

två olika ledningar. I likhet med duplikatsystemet så skiljs spillvatten från dag- och 

dränvatten. Skillnaden mellan de bägge systemen är att ett separatsystem leder 

dag- och dränvattnet till en recipient via öppna diken istället för, som med 

duplikatsystem, genom rörledningar. Separatsystem används huvudsakligen i 

mindre orter om terrängen tillåter och om dagvattentrycket inte är så hårt.50    

                                                 
47 Peter Balmér, Hämtad 2015-05-20  
48 MIVA, 2014 
49 Peter Balmér, Hämtad 2015-05-20 
50 Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2014 kap 2.1.1 
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3.2.1.3 Kombinerat system 

Vid ett kombinerat avloppsystem används en och samma ledning för både spill- 

och dag- och dränvatten vilket innebär att allt uppsamlat vatten leds till ett 

reningsverk.  

 

Fram till 1950-talet var det främst den här typen av avloppssystem som anlades.51 

Idag försöker man att undvika att anlägga kombinerade system i så stor 

utsträckning som möjligt. Till stor del p.g.a. att trycket på reningsverken kan bli för 

stort men även för att bräddningsrisken ökar (mer om bräddning kommer senare i 

kapitlet).  

3.2.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Ett lokalt omhändertagande av dagvatten innebär att vattnet behandlas lokalt på 

plats istället för att ledas via kommunala ledningar till reningsverk eller en 

recipient. Tanken med LOD är att tillåta en naturlig infiltration eller fördröjning av 

dagvattnet genom att låta det rinna över olika sorters genomsläppliga ytor. Ett 

flertal olika LOD-lösningar finns där några av de vanligaste innefattar 

dagvattendamm, stenkammarbrunn eller gröna ytor på byggnader.52 

 

LOD- anläggningar kan, om de anläggs och sköts på ett bra sätt, medföra flera 

fördelar för vår miljö genom att t.ex. minska trycket på reningsverk eller 

avloppssystem. Vissa förutsättningar måste dock finnas för att en fastighetsägare 

ska ha möjlighet att upprätta en LOD- anläggning på sin tomt. Skulle exempelvis 

tomtmarken bestå av mestadels berg blir det givetvis svårt att anlägga en 

dagvattenbrunn. En tänkbar lösning skulle då kunna vara att gemensamt upprätta 

en dagvattenanläggning på bättre lämpad mark tillsammans med en eller flera 

grannar genom en s.k. gemensamhetsanläggning.  

3.3 Dagvattenrelaterade problem 

När det bildas mer dagvatten än vad rådande dagvattensystem är dimensionerade 

för så skapas problem, t.ex. i form av översvämningar. Vanligtvis uppkommer 

dessa problem i samband med osedvanligt kraftiga eller långvariga regn.  Med 

dagvattnet transporteras även diverse föroreningar som, om de skulle hamna på fel 

platser riskerar att skada vår miljö.53 

 

Problem som dagvatten skapar, eller bidrar till kan vara kostsamma, inte bara för 

fastighetsägare och kommuners plånböcker utan också för vår miljö. Avsnittet 

avser att belysa de mest allvarliga problem som dagvatten kan orsaka.  

3.3.1 Översvämningar  

Högt dagvattenflöde till följd av kraftiga regn är en vanlig orsak till 

översvämningar. Dessa översvämningar kan b.la. leda till att avloppsvatten 

                                                 
51 Peter Balmér, Hämtad 2015-05-20 
52 Tekniska verken, 2014 
53 Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2014 kap 2.1.3 
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bräddas, reningsverk blir överbelastade eller att vatten blir stående t.ex. runt 

byggnader.   

3.3.1.1 Bräddning av avloppsvatten  

Flödet av dagvatten varierar utefter väderleken. Vid extrema skyfall kan större 

mängder dagvatten skapas än vad rådande ledningsnät och reningsverk är 

dimensionerade för, och systemet blir överbelastat. Risken för en s.k. bräddning är 

stor i dessa lägen.  Bräddning innebär att avloppsvatten förs ut i en recipient utan 

någon rening.54 Avloppssystemet utformning och kapacitet avgör hur stor risken är 

att en bräddning inträffar. Kombinerade avloppssystem som leder både spill-, drän-

och dagvatten i samma ledning blir, i jämförelse med duplikatsystem, mer sårbara 

för bräddning vid kraftiga nederbördsmängder, av den anledningen att systemet 

helt enkelt måste hantera mer vatten, se avsnitt ”3.2.1.3 Kombinerade system”. 

Risken för bräddning av kombinerade avloppssystem är en stor anledningen till att 

duplikatsystemen idag föredras.55 

Bräddning innebär alltså ett utsläpp av avloppsvatten till följd av en s.k. hydraulisk 

överbelastning. Överbelastningen orsakas i sin tur av främst två saker: höga flöden 

av dagvatten, eller att grundvatten läcker in i avloppsledningar och en förminskad 

förmåga för ledningsnätet att avleda vattnet.  

 

Bräddning av avloppssystem är ett svårt problem att förutse och förebygga. Att 

överge det kombinerade avloppssystemet och övergå till ett separerat kan ses som 

den bästa och mest hållbara lösningen mot bräddningsolyckor. Att helt eller delvis 

byta ut ett avloppsystem är många gånger ett stort, dyrt och kanske till och med 

omöjligt projekt för en kommun. Har inte kommunen möjlighet att byta ut sitt 

avloppssystem bör istället bräddningar planeras för. Med ett s.k. bräddavlopp leds 

det vatten som inte kan tas upp av avloppssystemet till närmaste recipient istället 

för att hamna på platser där det kan orsaka översvämningar.56 Bräddavlopp 

definieras i Naturvårdsverkets föreskrifter gällande bräddning av avloppsledningar 

som: ” anordning, vilken möjliggör en avlastning av t.ex. magasin, bassänger eller 

ledningar. Det bräddade avloppsvattnet avleds till recipient alternativt 

dagvattenledning, då tillrinningen är större än avloppsanläggningens kapacitet” 57 

 

Genom ett bräddavlopp kan utsläppspunkter bestämmas med hänsyn till 

recipientens känslighet och motståndskraft för de ämnen som avloppsvattnet 

innehåller. Kontroll över utsläpp från bräddavlopp ska göras enligt 

Naturvårdsverkets föreskrifter för att på så sätt minska de negativa effekter som 

kan uppkomma vid bräddning.58  

 

                                                 
54 Nacka kommun, 2012  
55 Miljösamverkan Västra Götaland, 2013-2014 kap 2.1.1 
56 Peter Balmér, Hämtad 2015-05-20 
57 Naturvårdsverket, 1993, sid 15 
58 Naturvårdsverket, 1993, sid 15  
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Vid olika typer av driftstörningar i ledningsnätet kan även orenat avloppsvatten 

släppas ut i en recipient. Utsläppet sker medvetet i ett s.k. nödutsläpp när t.ex. 

strömavbrott eller pumphaveri gör att vattnet inte kan ledas till reningsverket.   

 

Det är viktigt att både VA-huvudman (d.v.s. kommunen eller ett kommunalägt 

bolag) och fastighetsägare underhåller och uppdaterar sina avloppsledningar så att 

olyckor undviks. Om t.ex. skräp, grenar eller fett minskar ledningarnas förmåga att 

transportera vattnet så ökar risken för att avloppssystemet bräddas vid större 

nederbördsmängder. 59 VA-huvudmannen ansvarar för skötsel av ledningar på ena 

sidan av den s.k. förbindelsepunkten och fastighetsägaren på den andra. 

Förbindelsepunkten är den punkt som utgör gränsen mellan kommunala och 

privata avloppsledningar och ligger vanligtvis vid tomtgränsen.60   

3.3.1.2 Stående vatten runt bebyggelse 

Även med ett väl fungerande dagvattensystem kan dagvattenrelaterade 

översvämningar ske. Dessa översvämningar är ofta resultatet av ett misslyckande 

med att omdirigera dagvattenflöden på ett tillförlitligt sätt och kan således leda till 

stående vatten runt byggnader. Stående vatten runt en byggnad kan ge upphov till 

stora skador om byggnadens fundament påverkas. Skulle vattnet leta sig in i 

byggnaden kan givetvis även detta orsaka kostsamma skador.61  

Precis som vid avloppsbräddning sker dessa översvämningar vanligtvis efter 

kraftiga eller långvariga regnfall.     

 

För att undvika att vatten blir stående runt en byggnad är det viktigt för 

fastighetsägaren att bygga på ett sådant sätt att t.ex. vatten rinner från och inte mot 

byggnaden. Det är även viktigt att se till att dräneringen är dimensionerad för sitt 

syfte och att den är funktionsduglig. I MB finns regler som gör det otillåtet för en 

fastighetsägare att låta dagvatten från den egna tomten att rinna över till grannen. 

Av den här anledningen är väsentligt att dagvattenhanteringen sköts på ett bra 

sätt.62  

 

Myndigheten Boverket ger ut allmänna tips och råd på hur man bör bygga för att 

undvika översvämningar.63  

3.3.2 Spridning av föroreningar  

Föroreningar sprids främst på två sätt, via luften eller via vatten. Dagvatten 

däremot är en källa till föroreningar som, på sätt och vis, kombinerar båda dessa 

spridningssätt. Regn eller annan nederbörd för med sig föroreningar från luften ner 

till marken. Väl nere på marken förs föroreningarna, tillsammans med vattnet över 

hårdgjorda ytor, som i många fall täcks av mer föroreningar, för att sedan ledas till 

ett reningsverk eller direkt ut i en recipient.64   

 

                                                 
59 Dranering.support, hämtad 2015-05-22  
60 Miljösamverkan Västra Götaland, 2013, sid 5 
61 Din byggare.se, Hämtad 2015-05-20  
62 9:9st 2 MB 
63 Boverket, 2014  
64  Mariestads kommun, 2004, sid 1. 
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Dagvatten klassas som en diffus källa till föroreningar vilket i motsats till en 

punktkälla är svår att identifiera och kontrollera. Till punktkälla räknas exempelvis 

en deponi eller fabrik vars avloppsvatten är lokaliserat till en eller flera kända 

punkter. Dagvattnets funktion som en diffus källa till föroreningar försvårar arbetet 

med att nå uppsatta miljökvalitetsmål och normer, se avsnitt ”5.3.1.1 Nationell 

nivå”.    

   

Underlaget som regn eller smältvatten rör sig över avgör vilken typ av föroreningar 

som fångas upp. I urbana miljöer visar studier att dagvatten innehåller bl.a. 

tungmetaller, suspenderat material, olja, näringsämnen som kväve och fosfor, 

klorid, organiska miljögifter (t.ex. PCB) samt diverse bakterier.65  

 

Trafikdagvatten är den största källan till föroreningar av naturliga skäl då vägbanor 

samlar på sig mängder av miljöfarliga ämnen från fordon eller vägarbeten. 

Givetvis varierar graden av föroreningar på vilken typ av trafik som vägen 

ackommoderar, men dagvatten från större vägbanor innehåller vanligtvis större 

kvantiteter av olja, metaller eller olika näringsämnen.66  

 

Andra betydande föroreningskällor är t.ex. släckmedel eller nedbränt 

byggnadsmaterial som förenas med dagvattnet efter bränder. 

 

Spridningen av föroreningarna sätter sina spår på växt- och djurliv, men även på 

oss människor. Förorening av sjöar och vattendrag kan leda till övergödning eller 

försurning samtidigt som känsliga djurarter riskeras att slås ut.67  

Dagvatten som innehåller många miljöfarliga ämnen, och via ett kombinerat 

avloppssystem leds till ett reningsverk, kan orsaka att slammet efter 

reningsprocessen blir förgiftat och därmed inte går att sprida på jordbruksmark.68  

I värsta uppmålade scenario kan även föroreningar i dagvatten leda till att 

dricksvattentäkter förgiftas med allvarliga konsekvenser som följd.69     

3.3.3 Grundvattenrubbningar  

Markens naturliga infiltrationsförmåga påverkas av antalet hårdgjorda ytor i ett 

område vilket i sin tur påverkar grundvattennivån. Ju mer mark som är hårdgjord 

desto större risk är det att grundvattennivån sänks och orsakar problem på 

markytan. Problem som kan uppkomma till följd av en grundvattensänkning är 

exempelvis sättningar i byggnader eller att grundvatten som dricksvattenresurs 

förloras.70   

 

En förhöjd grundvattennivå till följd av exempelvis för mycket infiltration av 

vatten på en och samma plats kan även detta generera problem. Risken för erosion 

eller ras kan höjas i vissa områden om marken blir vattenmättad.  

                                                 
65 Stockholms stad, 2006, sid 6. 
66 Miljösamverkan Västra Götaland, 2013-2014 kap 2.1.1 
67 Borås stad, 2008, sid 6. 
68 Miljösamverkan Västra Götaland, 2013-2014 kap 2.1.1 
69 Länsstyrelsen i Östergötlands Län 2014-02-18 
70 Allan Rodhe, Hämtad 2015-05-20  
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3.4 Lagar kopplade till dagvatten 

Hantering av dagvatten är en bred fråga på det sättet att många olika lagar och 

aktörer berörs. Studiens fokus har lagts på planeringsaspekter gällande dagvatten 

vilket innebär att vissa lagar kommer ges mer utrymme än andra. De två mest 

centrala lagarna, som även utgör ramverket för fysisk planering i Sverige, är PBL 

och MB.  Övriga lagar som behandlas i det här avsnittet har betydelse för 

kommunerna i deras planeringsarbete, bl.a. genom tvång att undersöka risker och 

sårbarheter. Även lagar som endast indirekt kan kopplas till kommunens 

planeringsarbete och som kanske är mer betydelsefulla för privata aktörer kommer 

att behandlas i detta avsnitt för att visa på bredden av lagar som dagvatten 

påverkar.       

3.4.1 Plan- och bygglag (2010:900) 

Syftet med PBL är att skapa goda livsmiljöer, både i dag och i framtiden.71 

 

Lagen innehåller de regler som kommunen måste förhålla sig till när det gäller att 

planera för mark- och vattenområden samt hur de ska utformas med hänsyn till 

bebyggelsemiljön. Här finns reglerna kring hur översikts- samt detaljplanering ska 

upprättas och uppdateras vilket i sin tur har betydelse för hur 

dagvattenproblematiken hanteras. I lagen står det hur kommunen i detaljplanen får 

upprätta skydd för att motverka översvämningar och markföroreningar, vilka är 

effekter av höga dagvattenflöden.72  

 

Med anledning av lagens betydelse för planering i Sverige kommer den behandlas 

mer utförligt genom studien. 

3.4.2 Miljöbalken (1998:808)  

MB syftar till att skapa en hållbar utveckling där både dagens och framtida 

generationer ska ha rätt till en god och hälsosam miljö.73 

 

I MB definieras dagvatten som avloppsvatten om det rinner inom eller från ett 

detaljplanelagt område och/ eller är vatten som rinner från en begravningsplats.  

 

Enligt MB ska avloppsvatten och i förlängningen dagvatten avledas, renas eller tas 

om hand på sådant sätt att det inte uppkommer risker för människors eller miljöns 

välmående. För att ta hand om dagvatten ska enligt 9:7 MB ”lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”.  

 

Även MB är en central lagstiftning vad gäller dagvatten och kommer därför att 

behandlas ytterligare i studien.     

                                                 
71 1:1 PBL 
72 4:12 PBL 
73 1:1 MB 
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3.4.3 Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)   

Syftet med LAV är att se till att försörjningen av vatten och avlopp ordnas i de 

sammanhang som de behövs, med hänsyn till människors och miljöns 

välmående.74 

 

LAV hanterar dagvatten genom att bestämma hur kommunens invånare får 

använda sig av de allmänna ledningarna samt bestämma vem som är ansvarig för 

att upprätta dessa allmänna vattentjänster såsom vattenförsörjning och avlopp. Om 

avloppshanteringen, där dagvatten enligt definition ingår, sköts på ett bra sätt så 

minskar risken för att skador till följd av dagvatten uppkommer.  

 

Om det med hänsyn till människors hälsa eller miljö behöver anordnas en VA-

anläggning i ett område så skriver LAV att det är kommunens skyldighet att 

bestämma ett verksamhetsområde och tillhandahålla området med nödvändig VA-

anläggning.75 

 

Människors hälsa och livsmiljö kan påverkas negativt av t.ex. höga 

dagvattenmängder. Kommunen måste då enligt 6§ LAV upprätta och anlägga en 

dagvattenlösning i området eftersom dagvattnet i den här situationen klassas som 

avloppsvatten. Dock får kommunen ta ut en avgift för hantering av dagvattnet, 

även om den sker lokalt i området och inte med hjälp av kommunala 

avloppsledningar, vilket förklaras i 24-38 §§ LAV.76 

3.4.4 Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 

Syftet med lagen är att ” i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor”.77  

 

I lagen skrivs att kommunen eller staten ska ansvara för räddningsinsatser vid fall 

av olyckor som anses vara så pass stora att det finns risk för skador mot människor, 

egendom eller miljön. Översvämningar kan vara av den här arten och det är då 

enligt lagen alla människors skyldighet att varna och även tillkalla hjälp ifall detta 

skulle behövas.78 Om utsläpp av farliga ämnen som innebär risk för allmänhetens 

säkerhet skulle förekomma så är det verksamhetsutövarens ansvar att underrätta 

länsstyrelsen, polis eller kommunen. Lagen ska tas hänsyn till ifall översvämningar 

eller överbelastning på reningsverken till följd av höga dagvattenflöden skulle 

förekomma.79  

                                                 
74 1§ LAV 
75 Niklas Andersson m.fl. 2014, sid 12. 
76 Niklas Andersson m.fl. 2014, sid 12. 
77 1:1 Lag mot skydd och olyckor 
78 2:1 Lag om skydd mot olyckor 
79 2:5 Lag om skydd mot olyckor   
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3.4.5 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(2006:544) 

Syftet med lagen är att kommuner och landsting ska vara förberedda på att hantera 

eventuella krissituationer.  

 

Lagen säger att kommuner ska analysera vart risker och sårbarheter finns inom sin 

kommun och även vilka det är. Resultatet av detta ska sedan sammanställas i en 

risk- och sårbarhetsanalys.80 I risk- och sårbarhetsanalysen ska dagvattenrelaterade 

problem sammanställas och samtidigt peka på områden i kommunen där dessa 

problem förväntas uppstå. Analysens funktion inom planering kommer vidare 

behandlas i studien, se avsnitt ”5.4.2.2.4.1 Risk-och sårbarhetsanalys”.    

3.4.6 Jordabalken (1970:99) 

Jordabalken (JB) innehåller regler gällande fastighets- och hyresrätt.  

I JB står att alla ska ta hänsyn till omgivningen vid nyttjande av sin egen 

fastighet.81 Hur en fastighetsägare sköter sin fastighet och hur mycket hårdgjorda 

ytor denne har kan påverka grannen genom att dagvatten går över fastighetsgräns.  

Ifall en fastighetsägare utför åtgärder t.ex. grävning för att förebygga 

översvämning så måste denne ta hänsyn till den mark som gränsar till dennes 

fastighet för att förebygga att skador uppkommer. Genom att gräva kan 

dagvattenflödet ändras vilket kan ha skadliga effekter på kringliggande mark, 

därför måste lagen beaktas vid nyttjande av fastigheter.82 

3.4.7 Fastighetsbildningslag (1970:988)   

För att en ny fastighet ska få bildas måste särskilda villkor vara uppfyllda. Dessa 

villkor finns samlade i FBL:s tredje kapitel och kräver att en fastighet måste bli 

varaktigt lämpad för sitt ändamål. Gäller det en t.ex. bildandet av en 

bostadsfastighet måste det bl.a. finnas möjlighet att upprätta godtagbara 

anordningar för vatten och avlopp.83 Den nybildade fastigheten får heller inte strida 

mot bestämmelser i detaljplan om en sådan finns upprättad över området. Skulle 

det i exempelvis i planen finnas krav på ett lokalt omhändertagande av dagvatten 

måste fastigheten också ha möjlighet till detta.84  

 

Lagen, tillsammans med JB, innehåller även villkor för upprättande av servitut. 

Om dagvatten exempelvis måste ledas från en fastighet över en annan för att nå en 

recipient eller dagvattendamm ger ett servitut rättighet till det.  

3.4.8 Anläggningslag (1973:1149)  

Finns ett gemensamt behov mellan flera fastighetsägare att bilda exempelvis en 

damm för dagvattenhantering kan en gemensamhetsanläggning upprättas. 

                                                 
80 2:1 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap 
81 3:1 Jordabalken 
82 Miljösamverkan Västra Götaland, 2014, sid. 14. 
83 3:1 FBL 
84 3:2 FBL 



Planera för dagvatten- en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid 
dagvattenhantering 

 21 

Anläggningslagen inrymmer de villkor som måste vara uppfyllda för att 

möjliggöra en sådan anläggning. 

 

Lagen med tillhörande rekvisit bör i ett planeringsskede beaktas för att avgöra om 

mark för en gemensam anläggning kan eller ska planläggas.        

3.5 Berörda aktörer inom fysisk planering 

Begreppet fysisk planering innefattar all den planering som åläggs mark- och 

vattenområden eller den bebyggda miljön. Den fysiska planeringen i Sverige har 

därmed en avgörande roll att spela om vårt samhälle ska lyckas anpassas till nya 

klimatförutsättningar.85 Men vem eller vilka är det som ska möjliggöra denna 

anpassning?  I avsnittet kommer frågan att besvaras på ett översiktligt sätt, utan 

någon direkt koppling till dagvatten, där endast de viktigaste aktörerna nämns. Hur 

dagvattenfrågan mer konkret kan behandlas inom den fysiska planeringen kommer 

behandlas senare i studien.  

 

I avsnittet kommer den fysiska planeringen, för tydlighetens skull att brytas ner i 

tre olika nivåer: nationell, regional och kommunal/enskild.  

 

Kommunerna i Sverige har vad som kallas för planmonopol vilket innebär att 

kommunerna ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom sina 

kommungränser. 86 Den kommunala nivån har därmed det största ansvaret för 

planläggningen i landet. Den nationella nivån som bl.a. består av regeringen och 

statliga myndigheter har endast en indirekt påverkan på planläggningen i Sverige.87  

Genom att t.ex. upprätta nationella miljömål eller stifta lagar som kommuner måste 

förhålla sig till, kan staten i viss mån styra planläggningen i landet.   

3.5.1 Nationell nivå 

Riksdagen och regeringen hör till den nationella nivån i deras roll att stifta 

miljölagar och anta miljömål som direkt, eller indirekt påverkar all planering i 

Sverige. På den nationella nivån hittar vi även de olika myndigheter och statliga 

institut som arbetar med att ta fram planeringsunderlag till kommuner eller 

länsstyrelser som hjälp i deras planeringsarbete.88 

 

Ett viktigt verktyg för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle är att ha tydliga 

och realistiska målsättningar för sitt miljöarbete. Detta är lika sant för kommuner 

som för vår regering eller beslutsfattare inom den europeiska unionen.  

 

I Sverige har miljöpolitiken valts att sammanställas i det s.k. generationsmålet. 

Som namnet delvis avslöjar så är syftet med generationsmålet att göra, eller 

åtminstone påbörja, de samhällsomvandlingar som krävs för att inte behöva 

överlämna en nedbruten planet till nästkommande generation. I målsättningen 

räknas att nästa generation tar över år 2020 och det är därmed till detta år som 

                                                 
85 Stina Westlin m.fl, 2012, sid 37 
86 Boverket, 2014 
87 Boverket, 2014  
88 Stina Westlin m.fl, 2012, sid 37-38.  
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målet är satt. För att målet ska ha en chans att uppnås i tid så har Riksdagen i 

Sverige valt att anta 16 nationella miljökvalitetsmål, ett för varje berört område av 

miljöhänsynen i landet. I arbetet mot att uppnå miljökvalitetsmålen har även 24 s.k. 

etappmål inrättats 89. Etappmålen är utformade för att tydliggöra var insatser i 

miljöarbetet bäst behövs och för att ge en generell vägledning för miljöarbetet i 

Sverige. Samtliga miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål är, likt 

generationsmålet, satta till år 2020.90 

 

Tillsammans med länsstyrelsen ansvarar åtta olika myndigheter för att en 

uppföljning av miljökvalitetsmålen sker. Naturvårdsverket ansvarar för att 

sammanställa alla uppföljningar och sedan presentera en samlad redovisning för 

regeringen. Uppföljningen går ut på att redovisa för hur arbetet har gått och hur 

prognoserna ser ut för att målen ska kunna uppnås i tid. Regeringen har i slutändan 

det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen.91   

3.5.2 Regional nivå 

Den regionala nivån av fysisk planering i Sverige utgörs huvudsakligen av 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ska fungera som en länk 

mellan kommuner och staten men också mellan kommuner och deras invånare.92 

Länsstyrelsen har placerats under den regionala nivån trots det faktum att det är en 

statlig myndighet och egentligen borde ligga under den nationella. Anledningen till 

detta är att länsstyrelsen har en viktig samordnade betydelse för kommuners 

planeringsarbeten men även i diverse samarbetsprojekt.  

  

Länsstyrelsen har flera funktioner när det kommer till kommuners 

planeringsarbete. Den ska t.ex. tillhandahålla önskat planeringsunderlag från t.ex. 

statliga myndigheter till kommuner i deras arbete med att hushålla mark-och 

vattenområden.93 Den ska även tillhandahålla sådant underlag som underlättar 

bedömningen om vad som ska anses utgöra ett allmänt intresse vid planläggning av 

mark- eller vattenområden enligt PBL:s andra kapitel.94 Den ska även stötta 

kommunerna i länet på andra sätt, exempelvis vid mellankommunala frågor. 95   

 

Utöver uppgiften att förse kommuner med relevant planeringsunderlag så har 

länsstyrelsen möjlighet att påverka kommunernas planer genom att sitta med på 

samrådsmöten och ge eventuella förbättringsförslag.96 Länsstyrelsen är en statlig 

myndighet och ska därmed skydda de statliga intressena vid planläggning av mark- 

och vattenområden. Statens intressen innefattar enligt PBL följande:  

 

 

 

                                                 
89 Miljömål, 2014,  
90 Annemay Ek, 2015 
91 Miljömål, 2014 
92 Länsstyrelsen Västra Götalands län, Hämtad 2015-05-20  
93 6:20 MB 
94 3:10 PBL 
95 Länsstyrelsen Kronobergs län, Hämtad 2015-05-20 
96 Stina Westlin m.fl, 2012, sid 39. 
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1. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 

2. Regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 

som angår flera kommuner. 

3. Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken, 

4. Strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. miljöbalken  

5. Att bebyggelse inte blir olämplig för människors hälsa eller säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion.97 

 

Skulle kommunens planer kunna antas skada statens intressen på ett eller annat vis 

kan länsstyrelsen som tillsynsmyndighet upphäva antagandet av dessa planer.98  

3.5.3 Kommunala och enskild nivå 

Genom kommunens planmonopol är det på den kommunala nivån som all 

planering av mark- och vattenområden ska ske. Det kommunala planmonopolet 

fullgjordes i och med att PBL trädde i kraft år 1987. Innan år 1987 kunde 

kommuner önska var t.ex. byggnader skulle uppföras men alla planer fastställdes 

av länsstyrelsen enligt den då gällande byggnadslagen från år 1947.99 

 

Införandet av planmonopolet utgjorde en del av kommunernas självstyrelse och 

motiverades med att viktiga beslut så som planering av mark bör ligga närmre 

kommunens invånare.100  

 

Målsättning för kommunens planeringsarbete är att långsiktigt trygga och utveckla 

goda levnadsförhållanden för kommunens invånare. Planeringsarbetet grundas i 

huvudsak av reglerna i PBL.101  
 

Till den enskilda nivån hör bl.a. fastighetsägare eller byggherrar som ansvarar för 

att bygga enligt de planer som kommunen skapat. Aktörer på den enskilda nivån 

har ingen möjlighet att påverka den fysiska planeringen i landet, och borde av den 

anledningen inte inkluderas i det här avsnittet. Anledningen till att den ändå finns 

med är att den enskilda nivån har stor betydelse i samhällsbyggandet. 

Kommunerna måste många gånger förlita sig på privata aktörer för att deras planer 

ska bli genomförda.102     

3.6 Dagvatten och PBL 

Den mest centrala lagstiftningen inom den fysiska planeringen är PBL. Det är den 

lag som kommunerna (och alla andra också) främst måste förhålla sig till när 

exempelvis ett bygg- eller exploateringsprojekt ska planeras och genomföras, hur 

stort eller litet projektet än må vara.  

 

  

                                                 
97 11:10 PBL 
98 11:11 PBL     
99 Länsstyrelsen Gävleborg, Hämtad 2015-05-20 
100 Agne Gustafsson, 1999 
101 MSB, 2009  
102 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 41. 
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Lagen är uppdelad i tre planeringsnivåer: regionplan, översiktsplan samt detaljplan 

och områdesbestämmelser. Endast detaljplaner och områdesbestämmelser får 

innehålla juridiskt bindande restriktioner över mark- och vattenområden. 

Detaljplan och områdesbestämmelse ingår av den anledningen i samma 

planeringsnivå. I region-och översiktsplanen ges vägledning för hur vidare 

planering inom län eller kommun kan fortskrida.103  

 

Det här avsnittet utgör tyngdpunkten av studiens teorikapitel och kommer att 

beskriva PBL:s olika planeringsnivåer, och hur dagvattenfrågan kan behandlas 

inom respektive nivå.    

 

Hållbarhet är ett ord som är, eller åtminstone bör vara, starkt förknippat med 

planering av alla slag. Av den anledningen kommer PBL:s tolkning av hållbarhet 

och långsiktighet inleda avsnittet för att sedan följas av de olika 

planeringsnivåerna, där turordningen avgörs av dess hierarkiska position.      

Hållbarhet inom PBL  

PBL:s syfte presenteras i lagens portalparagraf och förklarar att med hänsyn till 

den enskilda människan ska en samhällsutveckling ske som främjar jämlika och 

goda livsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens 

och framtidens samhälle.104  

 

Planering ska alltså ske så att en långsiktigt hållbar livsmiljö kan skapas. Just 

begreppet ”långsiktig hållbar” har i PBL fått en allt viktigare betydelse när det 

kopplas till samhällsplanering. Begreppet infördes som ett tillägg i PBL efter att 

Riksdagen antog en proposition år 1992 om riktlinjer för en s.k. 

”kretsloppsanpassad samhällsutveckling”. 105   

 

Propositionens huvudsakliga syfte var att visa den karaktärsförändring av 

utsläppskällorna som höll på att ske i landet. Kända utsläppspunkter i form av 

industrier eller deponier överskuggades i en allt större utsträckning av utsläpp från 

diffusa källor. För att ha en möjlighet att minska utsläpp från dessa diffusa källor 

resonerar propositionens författare att det krävs en bredare förankrad planering på 

antingen nationell eller regional nivå. Propositionen förespråkar och ger riktlinjer 

för en kretsloppsanpassad samhällsplanering där hushållningen av naturliga 

resurser ska ske på ett cykliskt vis.106 

 

Utöver portalparagrafen finns det två andra lämplighetsparagrafer i PBL. Den ena 

är 2:3 PBL som bestämmer att planläggning med hänsyn till klimataspekter ska ske 

för att främja en långsiktigt god hushållning av mark, vatten, energi och råvaror. 

Den andra är 2:5 PBL vilken avgör vart planerade byggnader eller andra 

lovpliktiga byggnadsverk ska lokaliseras med hänsyn till risker för översvämningar 

eller ras i marken. 

 

                                                 
103 Länsstyrelsen Stockholm, Hämtad 2015-05-20  
104 1:1 PBL 
105 Lagkommentar till 1:1 PBL 
106 Prop. 1992/93:180 
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Med hjälp av PBL:s planeringsnivåer i form av översiktsplaner, detaljplaner och 

områdesbestämmelser kan kommunerna styra användningen av deras mark- och 

vattenresurser på ett, enligt lagens mening, hållbart sätt.   

 

Gemensamt för all fysisk planering enligt PBL är att användningen av mark- och 

vattenområden ska föregås av en noga avvägning mellan ett enskilt och allmänt 

intresse där klimataspekter är ett allmänt intresse.107 

3.6.1 Regional planering och dagvatten 

”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar” – Länsstyrelsens mål i 

arbetet med klimatanpassning. 

 

I den regionala planeringen arbetas det på en större skala än i den enskilda 

kommunplaneringen och här sker samverkan mellan länets kommuner. Inom 

regional planering finns ett antal aktiva parter som tillsammans verkar för att 

utveckla länet. De parter som finns är; regionplaneorganet som antar regionplaner, 

regionala tillväxtansvariga organet som ansvarar för strategier som behandlar 

länets utveckling, länsstyrelsen som ser till att statens intressen följs och Boverket 

som ger råd samt vägleder vid frågor gällande den regionala planeringen.108  

 

Eftersom klimatrelaterade problem, som exempelvis översvämningar, inte stannar 

vid kommungräns är ett samarbete mellan kommuner viktigt. Ansvaret för den 

regionala planeringen ligger hos länsstyrelsen vars arbetsuppgifter bl.a. innefattar 

att ställa samman, dra jämförelser samt redovisa klimatanpassningsarbetet för 

länets kommuner. De ska även som tidigare nämnts tillvarata statens intressen.109  

 

Inom den regionala planeringen kan en regionplan upprätta. Regionplanen ger 

riktlinjer för flera kommuner om hur de tillsammans får planlägga och bebygga 

mark- och vattenområden samt upprätta planer för hela eller delar av regionen. 

Planen är inte juridiskt bindande och gäller i åtta år.110 Regionsplan är en sällan 

använd form av planering. då endast en sådan plan upprättad i Sverige.111  

   

För att lösa mellankommunala frågor går det enligt 7:2 PBL att bilda s.k. 

regionplaneorgan vilka behandlar frågor gällande mark- och vattenområden och 

dess användning mellan kommuner. Exempel på samhällsfrågor som kan lösas 

genom regionplaneorgan är infrastruktur- och klimatfrågor. Då dessa frågor spelar 

en stor roll i hur dagvattenproblematiken behandlas kan regionala planer användas 

som ett verktyg för att anpassa framtidens län till ökade dagvattenflöden.112 

 

Länsstyrelsen för Västra Götalands län har sammanställt en regional handlingsplan 

för klimatanpassning. Handlingsplanenen, som inte får förväxlas med en 

regionplan, ska vara ett verktyg för kommunerna i klimatanpassningsprocessen och 

                                                 
107 2:1 PBL 
108 Boverket, 2014  
109 Anders Frelek, 2008, sid 13. 
110 7:10 PBL 
111 Boverket, 2014 
112 Boverket, 2014  
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bör användas för att klara av de utmaningar som länet kan vänta sig i framtiden. 

Planen lyfter fram konsekvensåtgärder som kan användas både lokalt och regionalt 

och är främst riktad till politiker och tjänstemän som verkar inom t.ex. kommuner 

eller statliga myndigheter. Länsstyrelsen har i planen delat upp ansvaret i fyra olika 

nivåer, vilka är nationell-, läns-, kommunal nivå, samt samverkan mellan dessa. De 

har också satt upp tre olika klasser för prioritering. Första prioritet är att ta hand 

om de stora problem som finns i dagsläget, andra prioritet är att påbörja arbeten för 

att möta problem som ger effekt i dagsläget och förväntas öka i framtiden och 

tredje prioritet är att bevaka effekter som förväntas uppstå i framtiden.113  

 

Det är främst tre problemområden som förväntas ge stora konsekvenser för länets 

framtid. Stigande havsnivåer vid kusten, skredrisker längs med Göta älvdalen samt 

översvämningar kring Vänern beskrivs i Västra Götalands handlingsplan.114  

 

Jordskred, erosion och översvämning är fenomen som kan orsakas av stora 

nederbördsmängder och i förlängningen av dagvatten. Det blir därför särskilt 

viktigt att planera för hållbara framtida dagvattenlösningar som ska förebygga 

dessa problem. Länsstyrelsen skriver att kommunen bör kartlägga områden där 

risken för översvämningar och skred finns för att förebygga att olyckor sker. De 

säger även att kommunen bör se över sina dagvattensystem för att se om dessa är 

moderna och dimensionerade nog för att ta hand om de förväntat högre 

dagvattenflödena. Länsstyrelsen poängterar att det är viktigt att se till kommunens 

dagvattensystem i stort och inte se till enskilda lösningar.115  

 

Handlingsplanen uppfyller sitt syfte genom att presentera ett antal åtgärder som 

kommunen kan genomföra för att i förebyggande syfte åtgärda dessa problem. 

Exempel är att de råder samtliga kommuner att ta fram vattenförsörjningsplaner 

där hänsyn tas till de förväntade klimatförändringarna och dess effekter.116  

3.6.2 Översiktsplanering och dagvatten 

Alla kommuner i landet ska enligt PBL ha en upprättad översiktsplan.117 En 

översiktsplan är ett dokument som utformats för att visa kommunens intentioner 

och önskemål vad gäller planläggning av mark-och vattenområden, förhållningsätt 

till uppsatta miljömål, bevarande och utveckling av befintlig bebyggelse, 

behandling av riksintressen och landsbygdsutveckling.118 Översiktsplanen kan 

därför anses utgöra en samling riktlinjer för hur kommunen långsiktigt vill 

utvecklas inom flera aspekter, samtidigt som den är en plattform för en kommuns 

medverkan i t.ex. mellankommunala samarbetsprojekt.119   

 

                                                 
113 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2014, sid 15-16. 
114 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2014, sid 27. 
115 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2014, sid 34. 
116 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2014, sid 40-43.   
117 3:1 PBL 
118 3:5 PBL 
119 Boverket, 2014 



Planera för dagvatten- en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid 
dagvattenhantering 

 27 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.120 Däremot så kan och bör planen 

utgöra underlag vid t.ex. detaljplaneläggning eller prövning enligt andra lagar.121  

Kommunfullmäktige ansvarar för att hålla kommunens översiktsplan uppdaterad 

och ska minst en gång varje mandatperiod se till att planens aktualitet prövas.122 

  

Framtagandet av en översiktsplan sker på ett demokratiskt förankrat sätt där 

myndigheter tillsammans med kommunens invånare och andra aktörer ges 

utrymme att påverka planens innehåll.123  Länsstyrelsen, i rollen som statens 

representant, har i uppgift att granska planförslaget för att se om statliga intressen 

hanteras på ett tillförlitligt sätt. Åsikter från länsstyrelsen sammanställs i ett 

granskningsyttrande som sedan blir en del av planen.124  

 

En översiktsplan är bra skriven om den på ett tydligt sätt förklarar kommunens 

planer och mål samtidigt som den är tillräckligt detaljerad för att användas som 

planeringsunderlag. Det ska även tydligt gå att utläsa vilka konsekvenser som 

översiktsplanen för med sig.125 Därför ska det vid upprättandet av en översiktsplan 

även göras en miljöbedömning om genomförandet av planen bedöms medföra en 

betydande miljöpåverkan. Vid större planer som översiktsplaner så ska en 

miljöbedömning nästan alltid uppföras.126 En miljöbedömning ska upprättas för att 

olika miljöfrågor ska tas hänsyn till och därigenom främja en hållbar utveckling.127  

 

Om en miljöbedömning uppförs så ska det för ytterligare identifiering om hur 

miljön kommer att påverkas upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I 

MKB:n ska det förklaras tydligt hur planen kommer att påverka miljön genom att 

identifiera, beskriva och bedöma de problem som kan uppstå. I MKB:n ska även 

det finnas ett ”nollalternativ” beskrivet, vilket menas med att det ska förklaras hur 

miljön hade påverkats ifall planen inte hade genomförts.128  

 

Planläggning enligt PBL:s regler är kommunernas främsta verktyg för att hantera 

dagvatten så att inte skador eller olyckor uppkommer. Ett verktyg som i och med 

förväntade klimatförändringar kan förväntas bli mer och mer betydelsefullt för 

kommunerna. Översiktsplanen har, som tidigare beskrivits, en funktion som 

vägledning och beslutsunderlag vid vidare planering i kommunen. Det blir därför 

viktigt att översiktsplanen hålls aktuell och är framtagen eller reviderad med 

relevanta beslutsunderlag som t.ex. klimatforskningsresultat från statliga 

myndigheter eller institut.129  

 

För att översiktsplanen ska få den funktion som ursprungligen var tänkt så måste 

givetvis planen användas. Aktuell forskning och annat framarbetat underlag förs 

                                                 
120 3:3 PBL 
121 Carl Lignell, Hämtad 2015-05-20 
122 3:27 PBL 
123 Boverket, 2009, sid 27. 
124 3:16 PBL, 3:20 PBL 
125 3:6 PBL 
126 Anna Wahlström, 2014 
127 6:11 MB 
128 6:12 MB 
129 Stina Westlin m.fl, 2012, sid 91. 
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därigenom från en översiktlig nivå till en detaljplannivå och sedan vidare, via 

byggsamråd till en byggherre eller fastighetsförvaltare på den enskilda nivån.130   

 

Översiktsplanen kan vara ett optimalt redskap för att visa var i kommunen som 

insatser bör göras i anpassningsarbetet för framtidens dagvatten. Planen kan även 

fungera som informationskälla till kommunens invånare där vikten av att planera 

för dagens och framtidens dagvatten redovisas.  

 

Vissa särskilda förutsättningar bör presenteras i översiktsplanen för att underlätta 

planering av en framtida dagvattenhantering i kommunen. Förutsättningar för t.ex. 

avrinningsområden, geologi, in- och utströmningsområden eller mottagande 

recipients känslighet är användbar information som bör fungera som 

beslutsunderlag vid planering där dagvatten behöver omhändertas.131 

 

Vid framtagandet av en ny översiktsplan eller revidering av en befintlig så bör 

arbetet grundas på rådande situation i kommunen samtidigt som hänsyn måste tas 

till de förväntade förändringarna i klimat och samhälle.132 Kommunerna måste i sin 

planering, förhålla sig till ett flertal regler från olika lagstiftningar. Reglerna i PBL 

och MB är dock de mest betydelsefulla när det kommer till kommunens 

planeringsarbete. I PBL finns bestämmelser som kräver att planläggning av t.ex. 

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för sitt ändamål med hänsyn till 

risken för bl.a. översvämningar.133 Kommunerna har vidare en skyldighet att i sin 

översiktsplan ta ställning till hur översvämningsrisken ska hanteras på ett 

långsiktigt hållbart sätt.134 Arbetet med översiktsplanen ska i slutändan resultera i 

en fingervisning om var framtida bebyggelse och infrastruktur önskas uppföras. 

Därför är det viktigt att kartlägga de områden som, ur ett ekologiskt perspektiv, 

kan anses känsliga så att en eventuell exploatering inte orsakar betydande skador 

på miljön.135  

 

För att en kommun ska ha möjlighet till att peka ut riskområden krävs bra 

kunskaps- och planeringsunderlag. Centrala dokument vid framtagandet av en 

översiktsplan (och även vid av andra planer) är bl.a. en risk- och sårbarhetsanalys 

samt relevant kartmaterial. 

3.6.2.1 Planeringsunderlag till översiktsplanen 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunerna ska enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544): ”... analysera 

vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive 

landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten”.  

                                                 
130 Boverket, 2009 sid 6. 
131 Miljösamverkan Västra Götaland, 2013-2014, kap 4.2.1  
132 Stina Westlin m.fl, 2012, sid 91. 
133 2:5 PBL 
134 3:5 PBL 
135 Stina Westlin m.fl, 2012, 2014, sid 91. 



Planera för dagvatten- en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid 
dagvattenhantering 

 29 

Med andra ord så ansvarar kommunen för att visa vilka eventuella hot, risker eller 

sårbarheter som finns i kommunen och hur dessa kan bemötas i en krissituation.136   

Analysen ska först och främst ta hänsyn till hur samhällsviktiga verksamheter som 

t.ex. dricksvattenförsörjning ska skyddas men även redovisa vilka risker som höga 

nederbördsmängder kan skapa.  

 

Arbetet med analysen ska varje år sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys 

som skriftligen redovisas till länsstyrelsen.137 

Kartor  

Kartor som visar markens topografi ger en god möjlighet att peka ut områden i 

kommunen som har eller kan tänkas få en översvämningsrisk.  För att förtydliga 

ska här sägas att en dagvattenproblematik kan vara tätt förknippat med 

översvämningar. Leds dagvatten t.ex. till en mindre å ökar risken för att ån ska 

översvämmas vid kraftigare regnfall.   

 

En tredimensionell karta kan skapas med hjälp av höjddata som tillhandahållits av 

Lantmäteriet. Den tredimensionella kartan ger en visuellt tydlig bild över t.ex. 

vilka vägar vatten kan tänkas ta vid en översvämning.  

 

Andra kartor som kan användas gällande dagvattenfrågan inom översiktsplanering 

är de som t.ex. visar:  

 Var natura 2000-områden eller vattenskyddsområden finns belägna. 

 Områdets geologiska förutsättningar för att få en övergripande bild över 

markens infiltrationskapacitet.  

 Avrinningsområden för att se hur olika avrinningsstråk påverkar varandra 

och mottagande recipient  

 Kvaliteten på grundvattnet i området.138 

Ovannämnda kartor går, med rätt kunskap, relativt lätt att skapa i ett s.k. GIS-

program (geografiskt informationssystem) utifrån data som tillhandahållits från 

t.ex. olika myndigheter.    

Forskning 

Det pågår en ständig forskning, både på nationell och regional nivå, om hur 

klimatet håller på att förändras och om hur samhället kan och bör acklimatisera sig 

till dessa förändringar.  

 

På den nationella nivån bedriver eller finansierar ett antal olika myndigheter eller 

institut forskning som, vid planering för ökade regnmängder och i förlängningen 

dagvatten, kan vara användbara. Nedan listas några av de myndigheter eller institut 

som är involverade i klimatforskning: 

 

                                                 
136 MSB, 2009  
137 Örebro kommun, Hämtad 2015-05-20 
138 Miljösamverkan Västra Götaland, 2013-2014, kap 4.2.1 
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 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar flertalet 

forskningsprojekt som är avsedda att skapa ett tryggare och säkrare 

samhälle.  Myndigheten tillhandahåller bl.a. översiktliga 

översvämningskartor och stabilitetsutredningar.139 

 

 Statens geologiska undersökning (SGU) specialiserar sig på forskning som 

berör frågor om berg, grundvatten och jord.140  

 

 Statens geotekniska institut (SGI) bedriver forskning som är avsedd för att 

förebygga jordskred, erosion och ras.141   

 

 SMHI bedriver den huvudsakliga forskningen inom klimatrelaterade frågor 

i Sverige. Institutets forskning resulterar bl.a. i information om hur, var och 

när klimatet kommer att förändras.142 Kommuner i landet kan med fördel 

använda den här informationen som underlag i sin översiktsplanering.   

 

På den regionala nivån bedrivs klimatrelaterad forskning av bl.a. högskolor och 

universitet, vattenvårdsförbund eller miljöförbund. 

3.6.2.2 Mål och strategier 

Varje kommun ska i sin översiktsplan redovisa hur nationella och regionala 

miljömål, strategier eller planer ska hanteras inom den fysiska planeringen.143  

Kommunerna bedömer själva vilka mål eller strategier som är relevanta för deras 

miljöarbete och som därmed ska inkluderas i översiktsplanen.144 När det kommer 

till att planera för dagvatten så är dock vissa mål och strategier mer relevanta att 

beakta än andra.  Länsstyrelsen kan assistera kommunerna i valet av vilka mål eller 

strategier som ska lyftas in i planen.   

Miljömål 

Av de 16 miljökvalitetsmål som finns uppsatta i Sverige berör sju av dem 

dagvatten på ett eller annat sätt:   

1) God bebyggd miljö. 

2) Giftfri miljö. 

3) Rikt växt-och djurliv. 

4) Ingen övergödning. 

5) Levande sjöar och vattendrag. 

6) Grundvatten av god kvalitet. 

7) Hav i balans samt levande kust och skärgård. 145 

                                                 
139 MSB, Hämtad 2015-05-20 
140 SGU, Hämtad 2015-05-20 
141 SIG, Hämtad 2015-05-20 
142 SMHI, Hämtad 2015-05-20 
143 3:5 PBL 
144  Boverket, 2015  
145 Miljösamverkan Västra Götaland, 2013-2014, kap 4.1.1 
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Bristfällig omdirigering eller hantering av dagvatten samt dagvattnets funktion som 

föroreningsspridare utgör potentiella hot mot att många av dessa miljökvalitetsmål 

ska kunna uppnås.146  

 

Sett ur ett samhällsplaneringsperspektiv så har målet ”God bebyggd miljö” störst 

betydelse. Målets syfte överensstämmer väl med PBL:s och MB:s portalparagrafer 

och det är även i PBL, tillsammans med MB, som verktygen finns för att nå 

målet.147  

Kommunala strategier  

Om det i en kommun finns särskilda strategier upprättade samordnas dessa med 

fördel för att sedan användas som underlag vid en översiktsplanering. Särskilda 

strategier kan finnas för en kommuns arbete med t.ex. dag- eller avloppsvatten.148 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter från regeringen eller en utvald myndighet om 

vilken kvalitet som landets luft, vatten eller markområden ska ha eller förväntas att 

få inom en given tidsram.149 En miljökvalitetsnorm ska inte förväxlas med ett 

miljökvalitetsmål. Det senare beskriver det tillstånd som miljöarbetet berörande en 

viss miljöaspekt ska leda till och är generellt sätt ett betydligt mer långtgående 

arbete.150  

Ramdirektiv för vatten 

Med anledning av EU:s ramdirektiv för vatten har Sverige tillsammans med övriga 

medlemsländer sedan början av 2000-talet ställts inför utmaningar inom området 

för vattenvård. Ramdirektivets syfte är och har varit att få till en gemensam 

styrning gällande vattenvården inom samtliga EU:s medlemsländer. Målet är att 

vattenförvaltningen inom unionen ska uppnå en god vattenstatus innan 2015.151  

Direktivet har införlivats inom svensk lagstiftning genom upprättade 

miljökvalitetsnormer för vatten enligt MB:s regler och ska därför tillgodoses i 

kommunens översiktsplan.152  

 

Hav- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för vägledning kring 

miljökvalitetsnormer för vatten. Naturvårdsverket är den myndighet som har det 

övergripande vägledningsansvaret för samtliga normer.153   

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 

För att lyckas få ett helhetsgrepp över vattenvården i Sveriges har landet delats upp 

i fem vattenvårdsdistrikt. Inom respektive vattenvårdsdistrikt har sedan en 

                                                 
146 Miljömål, 2014 
147 Boverket, 2014, sid 11. 
148 Stina Westlin m.fl, 2012, sid 91. 
149 Ulf Arvidsson, Hämtad 2015-05-20 
150 Per Andersson, 2014  
151 Johanna Söderberg, 2011, sid 3.  
152 Camilla Johansson, 2013  
153 Anders Skarstedt, 2015  
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länsstyrelse tilldelats rollen som vattenmyndighet med uppgift att samordna 

vattenfrågor som berör distriktet.154  

 

Dagvatten är som bekant en källa till förorening av våra hav och sjöar och utgör 

därför ett potentiellt hot mot miljökvalitetsnormerna. Misslyckas normerna för 

vatten att följas inom vattendistriktet bevisas ett behov av förbättringsåtgärder. 

Vattenmyndigheten ska genom ett åtgärdsprogram samla förslag på åtgärder som 

krävs från myndigheter och kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska gå att 

följa.  

 

Åtgärdsprogrammet kan bl.a. omfatta förslagna styrmedel såväl som fysiska 

åtgärder i form av t.ex. anläggningar av dammar eller fördröjningsmagasin. 

Programmet ska alltid redovisa konsekvenser som kan uppkomma i och med ett 

genomförande av den givna åtgärden.  

 

Det färdiga åtgärdsprogrammet resulterar i ett övergripande planinstrument som 

bör beaktas vid upprättande av en översiktsplan eller annan planering där ett 

helhetsperspektiv är fördelaktigt. Presenterade åtgärdsförslag ska vara utformade 

så ett genomförande kan ske på ett, för kommunen, kostnadseffektivt och i övrigt 

realistiskt sätt.155    

Riksintressen  

I MB:s femte kapitel anges de geografiska områden som är värdefulla på nationell 

nivå och därför utgör riksintressen.156 Hur kommuner avser att skydda dessa 

områden ska framgå av översiktsplanen.157 Riksintressen är i många fall utformade 

för att skydda viktiga vattenområden vilket gör att dagvattenfrågan blir relevant i 

den översiktliga planeringen och ska därmed finnas på bordet vid framtagandet av 

en ny översiktsplan.    

3.6.3 Tillägg och fördjupningar av översiktsplanen 

Kommunens översiktsplan kan om så önskas kompletteras med antingen en 

fördjupning eller ett tillägg. En fördjupning skapas i regel då ett visst geografiskt 

område, t.ex. en specifik stadsdel, behöver en mer detaljerad redovisning.  

 

Ett tillägg skapas då en särskild planeringsfråga, t.ex. dagvattenhantering, behöver 

utvecklas. Tillägget gäller, till skillnad från en fördjupning, för hela kommunen.158 

Om en kommun har flertalet olika styrningsdokument för t.ex. vatten- och avlopp 

eller dagvatten kan dessa samlas i ett tillägg till översiktsplanen för att ge en mer 

samlad bild av frågan. 

3.6.4 Områdesbestämmelser och dagvatten 

Områdesbestämmelser är en planform som används t.ex. när kommunen vill 

reservera mark för ett område som i senare skeden ska detaljplaneläggas. 

                                                 
154 Johanna Söderberg, 2011, sid 4.  
155 Per Andersson, 2014  
156 Carl Lignell, Hämtad 2015-05-20  
157 3:5 p 3 PBL 
158 Mariestads kommun, 2014  
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Kommunen kan också använda områdesbestämmelser som ett verktyg för att 

bevara bebyggelse som anses vara intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv.159  

 

Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt och inte heller någon rätt för kommunen 

att lösa in mark för allmän plats. Planformen saknar ett obligatoriskt minsta 

innehåll och det finns inga regler om hur områdesbestämmelser ska genomföras, 

vilket skiljer dem från detaljplanering. Områdesbestämmelser kan inte användas 

för områden som redan är detaljplanelagda och kan inte heller användas för projekt 

som antas innebära en betydande miljöpåverkan. Likt detaljplanering så är 

områdesbestämmelser juridiskt bindande. Detaljplanering är dock den vanligare av 

de två planformerna då allt som kan regleras i områdesbestämmelser även kan 

regleras genom detaljplanering.160  

 

Områdesbestämmelser kan användas när en kommun vill säkerställa användningen 

för mark- och vattenområden som inte innefattas av detaljplan så att dessa stämmer 

överens med översiktsplanens syften.161  Kommunen kan även med hjälp av 

områdesbestämmelser reglera markytans utformning och höjdläge när bebyggelse 

ska upprättas. Områdesbestämmelser kan därför användas av kommunen för att 

lösa problem som dagvatten kan föra med sig. Om byggnadsverk och tomter 

utformas och placeras med hänsyn till hur dagvattenflödet ser ut i området samt att 

hänsyn tas till ökade flöden i framtiden så kan eventuella byggnadsskador 

förebyggas. Kommunen får också genom områdesbestämmelser i samband med 

upprättande av bebyggelse utforma skyddsanläggningar för att motverka störningar 

från omgivningen.162 Dessa störningar kan t.ex. vara skadliga effekter av ökade 

dagvattenflöden, såsom översvämningar.  

 

Genom att använda sig av områdesbestämmelser kan kommunen utföra andra 

åtgärder som minskar effekten av de förväntade högre nederbördsnivåerna. 

Kommunen kan reglera byggnaders taklutning för att minska den belastning som 

regn och snö kan orsaka. Kommunen kan även bestämma vilken typ av vegetation 

som ska planteras samt hur mycket som ska planteras. De kan även genom 

områdesbestämmelser förhindra att fastighetsägare upprättar undermåliga eller 

ogenomtänkta anläggningar för skydd mot översvämning genom att sätta dessa 

som bygglovspliktiga.163  

 

Kommunen kan genom områdesbestämmelser reservera mark som ska användas 

för dagvattensanläggningar. Dock ger, som tidigare nämnt, områdesbestämmelser 

inte något byggrätt utan kan endast användas för att förhindra att annan 

användning av marken sker. För att säkerställa att t.ex. en dagvattenanläggning 

byggs får istället en detaljplan upprättas över det reserverade området.164 

                                                 
159 Boverket, 2012  
160 Stina Westlin m.fl, 2012 sid. 95-98. 
161 Boverket, 2012 
162 4:42 PBL 
163 Stina Westlin m.fl, 2012, sid. 95-98. 
164 Boverket, 2014 
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3.6.5 Detaljplan och dagvatten 

En detaljplan är en juridiskt bindande planform som bl.a. kan ge kommuner 

möjlighet att förverkliga översiktsplanens syften genom att reglera användningen 

av mark- och vattenområden samt bebyggelse. Planen ska visa på bestämmelser för 

allmänna platser, kvartersmark, vattenområden och även bestämma vart gränserna 

går mellan dessa.165  

 

Vid detaljplanering ska alltid allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 

Detaljplanering är det vanligaste verktyget för reglering av kommunens områden 

och kommunen har planmonopol vilket gör att de bestämmer när och var en 

detaljplan ska upprättas. I 4:2 PBL anges de krav som finns när kommunen måste 

upprätta en detaljplan. Exempel på detta är när ny sammanhållen bebyggelse ska 

uppföras, med hänsyn till den omfattningen av nya bygglovspliktiga byggnader 

och de åtgärder som dessa medför.166   

 

En detaljplan måste innehålla en plankarta med planbestämmelser, en 

illustrationskarta om det behövs för tolkning av planen, en planbeskrivning och en 

grundkarta med fastighetsförteckning. Detaljplanen ska även innehålla en 

genomförandetid där det beskrivs inom vilken tid planen är tänkt att vara 

färdigställd. Av dessa delar så är det endast plankarta med planbestämmelser som 

är juridiskt bindande.167  

 

Vid framtagandet av en detaljplan finns tre olika förfaranden, standardförfarande, 

utökat förfarande samt samordnat förfarande.168  

Processen för framtagandet av en detaljplan vid ett standardförfarande kan 

sammanfattas i sex olika steg:  

1. Samråd: insamling av information, synpunkter och önskemål 

2. Underrättelse: kommunen ska underrätta de som berörs av planen vad som 

gäller  

3. Granskning: synpunkter från berörda parter lämnas  

4. Granskningsuttalande: sammanställning av inkomna synpunkter 

5. Antagande: kommunfullmäktige antar planen 

6. Laga kraft: detaljplanen vinner laga kraft169  

Enligt 5:11 PBL ska kommunen, vid uppförande av detaljplan, samråda med 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, andra kommuner, och sakägare som på 

något vis berörs av planen. Länsstyrelsen ska vid all planläggning enligt 5:14 PBL 

svara för statens intressen, ge kommunen råd och tips samt verka för att MB:s 

riksintressen tillgodoses. De synpunkter som inkommer från berörda parter under 

samrådet ska sammanställas i en samrådsredogörelse. Där ska även kommunen 

kommentera de betraktelser som kommit in och det ska även förklaras vilka 

                                                 
165 Boverket, 2014 
166 Boverket, 2014 
167 Boverket, 2014 
168 Boverket, 2014 
169 Boverket, 2014 
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synpunkter som inte tagits hänsyn till och skälet till detta.170 Om detaljplanen kan 

antas orsaka att betydande miljöpåverkan uppkommer, måste samrådsredogörelsen 

upprättas så att kraven i 6:16 MB uppfylls.171 

 

I detaljplanen regleras användningen av mark och vatten genom planbestämmelser, 

vilka ska grundas i PBL:s fjärde kapitel.  Det får inte finnas fler planbestämmelser 

än vad som är nödvändigt för att planens syfte ska uppnås och de ska vara tydligt 

redovisade, men bestämmelserna får inte heller vara allt för detaljerade.172  

 

Som nämnts tidigare ska det vid planer och program göras en miljöbedömning, om 

planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket då 

även gäller vid detaljplanering.173 Det är dock inte lika vanligt att en 

miljöbedömning görs för detaljplaner som för översiktsplaner. Det kan vid 

detaljplanering krävas en mer genomgripande undersökning för att klarlägga om 

planen kan medföra en betydande miljöpåverkan.174 Om planen anses medföra 

betydande miljöpåverkan så ska det även här upprättas en MKB för att identifiera, 

bedöma och beskriva de problem som planen kan medföra.175  

 

Vid detaljplanering ska det, som tidigare nämnts, finnas en genomförandetid 

redovisat och den får inte vara kortare än fem eller längre än 15 år.176 Under 

genomförandetiden får inte detaljplanen ändras, upphävas eller ersättas utan 

godkännande av berörda sakägare. Om planen skulle ändras, upphävas eller 

ersättas så har berörda sakägare rätt till ersättning av kommunen ifall ekonomisk 

olägenhet skulle uppkomma. Under genomförandetiden så har fastighetsägare 

inom detaljplaneområdet garanterad byggrätt, om det sker enligt planen.177  

 

Efter genomförandetidens utgång så har inte längre fastighetsägarna inom plan 

någon garanterad byggrätt och planen kan ändras, upphävas eller ersättas med en 

ny plan utan några större komplikationer. Om kommunen väljer att inte ändra eller 

upphäva planen efter genomförandetiden så fortsätter planen gälla som vanligt och 

ger då även byggrätt som tidigare.178  

 

När en ny detaljplan upprättas bör dokument som t.ex. kommunens 

klimatanpassningsplan, Risk- och sårbarhetsanalys och upprättade dagvattenpolicy 

utgöra underlag.  

 

Eftersom reglering av mark och vatten främst sker genom detaljplanering så är det 

ett viktigt verktyg för hantering av dagvatten. Vid detaljplanering ska PBL följas 

                                                 
170 5:17 PBL  
171 Boverket, 2014 
172 Boverket, 2014 
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176 4:21 PBL 
177 14:9 PBL 
178 Boverket, 2014  



Planera för dagvatten- en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid 
dagvattenhantering 

 36 

och i dess fjärde kapitel ställs även krav på att miljökonsekvenser ska redovisas 

ifall planen kan tänkas påverka miljön på ett betydande sätt.179  

3.6.5.1 Planbestämmelser 

I PBL redovisas ett antal möjligheter som kommunen har att hantera 

dagvattenproblematiken genom planbestämmelser. I 4:6 PBL står det att 

kommunen har möjlighet att reservera mark för ledningar som behövs för allmänna 

ändamål, alltså en möjlighet för kommunen att utöka sitt system för att avleda 

dagvatten. I 4:12 PBL står det att genom planbestämmelser kan kommunen reglera 

åtgärder som ska skydda mot olyckor, översvämningar och erosion. Detta gör att 

kommunen kan motverka översvämningsolyckor som kan uppkomma vid ökade 

dagvattenflöden. Genom 4:18 PBL gällande fastighetsindelningsbestämmelser, kan 

kommunen göra ändringar i detaljplan för att få in t.ex. gemensamhetsanläggningar 

eller servitut som kan bidra till en smidigare hantering av dagvatten.  

 

Genom att reglera markanvändningen i detaljplanen kan kommunen bestämma 

höjden på markytan samt hur stor del av området som ska vara hårdgjord 

procentuellt sett till fastighetens storlek. Denna reglering har stor påverkan på hur 

stora nivåer av dagvatten som kommer rinna genom området och genom att 

påverka planområdets terräng i höjdläge kan också vattnets avrinningsväg 

modifieras.180  

 

Dagvatten kan även hanteras genom planbestämmelsen LOD. Vad LOD är 

förklarades i avsnitt ”5.2.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)”.  För att 

en LOD-bestämmelse ska få användas enligt lag så krävs det att bestämmelsen är 

tillräckligt detaljerad för att förstås av berörd fastighetsägare samtidigt som det ska 

finnas möjlighet att genomföra den. Flertal exempel på LOD-bestämmelser som 

inte levt upp till ovannämnda kriterier finns. I rättsfall P5128-12 fastställde t.ex. 

Högsta domstolen att en LOD-lösning, som var avsedd att reglera exakt hur 

mycket dagvatten som skulle magasineras på en fastighet, var så pass komplicerad 

att detaljplanen upphävdes. 

 

Kommunen kan även genom detaljplan ge s.k. villkorat bygglov, vilket innebär att 

fastighetsägaren måste utföra en eller flera åtgärder innan bygglov ges. Exempel på 

åtgärder som måste utföras kan vara dikning eller någon typ av invallning. 

Ovanstående åtgärder ska förbereda eller anpassa detaljplaneområdet inför väntade 

klimatförändringar och ökade dagvattenflöden.181  

 

Rättsfall har visat att en bristfällig hantering av dagvattenfrågan i en detaljplan kan 

leda till att den upphävs.182  

 

Vid genomförandet av en detaljplan kan en civilrättslig överenskommelse eller ett 

s.k. exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägare. Syftet med 

avtalet är att fördela ansvar och kostnader som ett genomförande av planen kan 

                                                 
179 4:34 PBL 
180 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 98-104. 
181 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 98-104. 
182 P 108 33-13 
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tänkas medföra mellan avtalande parter. I avtalet får anpassnings- och 

skyddsåtgärder regleras vilket innebär att ansvaret för att bygga t.ex. 

dagvattenanläggningar kan läggas på exploatören. Precis som med alla 

civilrättsliga avtal är det viktigt att detaljerna skrivs på ett tydligt sätt så att inga 

missförstånd uppkommer.  

3.7 Särskild styrning av dagvatten 

Skulle inte PBL:s olika planeringsnivåer räcka till för att skapa en hållbar och 

välstrukturerad hantering av de förväntade negativa konsekvenserna från 

klimatförändringarna så kan kommunen upprätta särskilda styrdokument. Dessa 

dokument har dock en tydlig koppling till PBL genom att de ska fungera som 

underlag vid upprättande av kommunens planer.183 Syftet med särskilda 

styrningsdokument är vanligtvis att skapa en gemensam bild över hur en viss fråga 

ska behandlas inom en kommun.   

 

Styrdokument som upprättas för hantering av dagvatten kan ha flera olika 

benämningar, t.ex. dagvattenplan, dagvattenpolicy eller dagvattenprogram men har 

ofta samma eller liknande syfte. 

 

Om en kommun vill få ett helhetsgrepp om samtliga klimatförändringseffekter och 

inte bara de som påverkar dagvattenflödet, så kan en s.k. klimatanpassningsplan 

upprättas. I en klimatanpassningsplan kan t.ex. en och samma lösning användas 

mot både ökade regnmängder och ökade temperaturer. Ett exempel kan vara att 

plantera fler träd i en stadskärna. Träden skapar mer skugga, vilket leder till att 

asfalt lagrar mindre värme, samtidigt som träd hjälper till att infiltrera dagvatten 

lokalt. 

 

Hur användningen och användningsfrekvensen av olika styrningsdokument ser ut i 

Västra Götaland kommer behandlas i resultat- och diskussionskapitlet. Det här 

avsnittet avser att ge en översiktlig bild av eventuella skillnader och likheter 

emellan de olika styrningsdokumenten.      

3.7.1 Klimatanpassningsplan och dagvatten  

En klimatanpassningsplan är ett övergripande dokument som kopplar samman de 

frågor som ställs för att behandla problematiken kring ett förändrat klimat. Planen 

har som syfte att identifiera de faror som kan förväntas uppkomma och dokumentet 

ska ge råd om hur klimatrelaterade problem kan lösas. I klimatanpassningsplanen 

ska all den kunskap som finns inom klimatfrågan sammanställas.184 Planen ska inte 

vara ett låst dokument utan löpande uppdateras då ingen kan förutsäga framtiden. 

Förutsättningarna förändras ständigt då ny kunskap och teknologi uppkommer.185  

 

Länsstyrelsen spelar en roll i framtagandet av klimatanpassningsplaner då de, 

precis som vid översiktsplanering, ska hjälpa och stötta sina kommuner. 

Länsstyrelsen har upprättat ett vägledande dokument, ”Klimatanpassning i fysisk 

                                                 
183 3:5 PBL 
184 Trelleborgs kommun, 2013, sid 10. 
185 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010, sid 8. 
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planering-Vägledning från länsstyrelserna”, som ska ge tips och råd till kommuner 

för att anpassa sig till kommande klimat.186  

 

I klimatanpassningsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska prioriteras, vem eller 

vilka som ska stå som ansvariga samt hur åtgärderna ska genomföras. Då arbetet 

kring klimatanpassning är komplext och berör många aktörer, bör framtagandet av 

en klimatanpassningsplan ske genom en tvärsektoriell process. Framtagandet av en 

klimatanpassningsplan kan kortfattat sammanfattas i fyra steg:187 

1. Analysera samt precisera de sårbarheter som finns. 

2. Avgöra vilka åtgärder och kostnader som kan uppkomma samt vem som är 

ansvarig. 

3. Prioritera, välja och genomföra de åtgärder som behövs. 

4. Följa upp, utvärdera samt förnya och förbättra underlaget om det behövs. 

Klimatanpassningsplanen ska fungera som kommunens verktygslåda vid 

hanteringen av klimatförändringarnas samtliga effekter, inte bara dagvatten. 

 

I konsekvens- och sårbarhetsanalysen, som är en del i klimatanpassningsplanen, 

ska lämpligen risken för negativa konsekvenser från högre dagvattenflöden 

bedömas. Om kommunen bedömer att risken för att dagvatten kommer innebära 

problem, bör de vidare undersöka hur dagvattenproblematiken kan åtgärdas och 

finansieras, vilket görs genom en s.k. åtgärds- och kostnadsbedömning.188  

 

Klimatanpassningsplanen används för att ange ramar och direktiv om hur 

byggande och planering ska ske för att kommunen ska lyckas anpassas till ett 

förändrat klimat och då också förändrade dagvattenmängder.  

 

För att beslut gällande klimatanpassning ska kunna fattas utifrån 

klimatanpassningsplanens innehåll är det viktigt att planen ger en helhetssyn över 

problemområdet och beskriver hur dagvattenflödet kan påverkas. Det är också 

viktigt att det i planen beskrivs hur dessa förändradedagvattenflöden kan påverka 

samhället.189 

 

För att lättare identifiera problemområden vid olyckor så bör 

klimatanpassningsplanen även specificera var i kommunen det finns störst risk för 

att framtida dagvattenproblem kan komma att uppstå. Verktyg för att lösa detta är 

att upprätta en GIS-karta utifrån aktuella höjdmodeller där det kan ses vilka 

områden i kommunen som skulle vara i riskzonen för eventuella översvämningar. I 

dessa områden bör klimatanpassningsplanen redovisa ett antal lösningar som kan 

genomföras för att möta den problematik som kan uppstå. Exempel på detta kan 

vara att anlägga dagvattenmagasin för att fördröja flödet, anlägga 

översvämningsparker längs med existerande vattendrag, upprätta multifunktionella 

                                                 
186 Stina Westlin m.fl. 2012 
187 Klimatanpassningsportalen, 2014 
188 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010, sid 9-11. 
189 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 64-67. 
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ytor samt gröna tak och väggar för att mildra konsekvenserna av de ökade 

flödena.190  

 

Likheter kan dras mellan en klimatanpassningsplan och en översiktsplan sett till 

deras funktion, utformning och förfarande vid upprättande. En 

klimatanpassningsplan fokuserar dock endast på miljöaspekter inom en kommun. 

3.7.2 Dagvattenstrategier  

Syftet med att ta fram en särskild styrning för dagvattenhantering är att samtliga 

förvaltningar inom kommunen och andra inblandade parter vid hantering av 

dagvatten ska veta vilka förutsättningar, ansvarsområden och även förslag på 

tekniska dagvattenlösningar som finns i kommunen. Styrningen kan även fungera 

som underlag vid beslutstagande men saknar dock juridisk bindande verkan.191  

Det är svårt att särskilja de olika dokumentens funktion men gemensamt för de alla 

är att de ska ge en samlad bild över dagvattenfrågan för kommunen. Vissa 

kommuner väljer att använda sig utav policys och andra väljer program utefter 

vilket behov kommunen har.  

 Dagvattenpolicy 

Med en dagvattenpolicy vill kommunen skapa ett gemensamt ställningstagande 

över vilka grundläggande principer som ska gälla vid hantering av dagvatten samt 

bestämma ansvarsområden för dessa. Dagvattenpolicyn ska även fungera som 

underlag vid kommunens planering.192 193  

 Dagvattenprogram 

Dagvattenprogram ska ge ramar och vägledning för hanteringen av dagvatten inom 

kommunen för att skapa långsiktigt hållbara system.194  

 Dagvattenplan 

En dagvattenplan är ett översiktligt dokument som visar de dagvattenåtgärder som 

finns upprättade men även planerade dagvattenprojekt inom en kommun. 

Dagvattenplanen visar även hur dessa åtgärder ska prioriteras, ge en bedömning av 

vad åtgärden kan komma att kosta samt beskriva ansvarsfördelningen.195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 64-67. 
191 Miljösamverkan Västra Götaland, 2014, sid 20. 
192 Stina Westlin m.fl. 2012, sid 98. 
193 Nynäshamns kommun, 2010, sid. 2.  
194 Uppsala kommun, 2012, sid. 7.  
195 Kristina Wilén, 2010, sid 4.  
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4 Resultat  

4.1 Dagvattenstrategier i Västra Götaland 

Genom en enkätundersökning har mängden och tillämpningen av 

dagvattenstrategier i Västra Götaland granskats. Enkäten, som utgjordes av åtta 

frågor, skickades ut till samtliga 49 kommuner i länet. Av de 49 kommunerna 

svarade 33 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 67 %.  

 

I kapitlet kommer inga personliga tolkningar av enkäten att göras utan avsnittet ska 

på ett opartiskt och objektivt sätt redovisa kommunernas egna svar. Resultatet från 

enkäteten kommer att utgöra grunden för delar av studiens diskussionskapitel.    

 

Respektive rubrik i kapitlet utgör en fråga från enkäten som i sin helhet finns att 

tillgå under bilaga B.  

4.1.1 Antalet dagvattenstrategier i Västra Götaland 

 

Genom enkätundersökningen framgick det att av de 33 kommuner i Västra 

Götaland som svarade på undersökningen så var det 11 kommuner, alltså ca 33 %, 

som hade någon typ av dagvattenstrategi (Se figur 1.).  

Fig 1. Karta som visar utbredningen över dagvattenstrategier i Västra 

Götaland. Jesper Linde (Bilaga A). 
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Av dessa så var det sju kommuner som hade dagvattenpolicys, fyra som hade 

dagvattenplaner och en som hade dagvattenprogram. Det var fem kommuner som 

hade annan styrning för dagvatten. Dock så var ett antal kommuner i dagsläget i 

arbetsprocessen med att färdigställa en dagvattenstrategi och få den antagen. 

 

 
Fig 2. Tabell som visar utbredningen av dagvattenstrategier i Västra Götaland. Jesper Linde 

 

Undersökningen visar att endast en av de 33 kommuner som svarat på enkäten har 

en klimatanpassningsplan (Se figur 2.).  

Viktigt att poängtera är att de kommuner som svarat på enkäten kunde här kryssa 

för flera svarsalternativ, vilket några kommuner gjorde. 

4.1.2 Hur används dagvattenstrategierna? 

Majoriteten av de kommuner som har dagvattenstrategier upprättade dessa för att 

de skulle fungera som underlag vid samhällsplanering. Näst vanligaste anledningen 

var att strategierna hade upprättats för att det i kommunen finns 

översvämningsrisker och/eller dagvattenproblematik och även att strategierna 

upprättats för att i förbyggande syfte bemöta förväntade klimatförändringar. 

 

Viktigt att poängtera är att de kommuner som svarat på enkäten kunde här kryssa 

för flera svarsalternativ. 

Fig 3. Tabell över varför en dagvattenstrategi upprättades. Jesper Linde 
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4.1.3 Används dagvattenstrategin som den ursprungligen var tänkt? 

Inställningen till användningen av dagvattenstrategierna skiljer sig en del mellan 

de olika kommunerna i Västra Götaland. Ett flertal kommuner skriver att strategin i 

dagsläget inte helt fyller sin funktion då den behöver uppdateras, är otydlig eller 

svårtillämplig. Falköpings kommun skriver t.ex. att dagvattenstrategin i kommunen 

är ett anonymt dokument som sällan används. Göteborgs kommun skriver att den 

dagvattenstrategin som finns i kommunen är från 2003 och därför relativt inaktuell 

och anser att det är ett någotsånär bortglömt dokument. De arbetar däremot med att 

ta fram en ny dagvattenstrategi samt en klimatanpassningsstrategi.  

 

Trollhättans kommun har ingen dagvattenstrategi idag men arbetar med att ta fram 

en. I enkäten svarar de att ett framtagande av en dagvattenstrategi var mer 

tidkrävande än vad de först hade trott men att arbete kring dagvattenhantering 

fortskrider. Representanter från olika avdelningar på Trollhättans kommun träffas i 

en arbetsgrupp varje månad för att gemensamt skapa en bra strategi. Även 

konsulter har anlitats för att inventera kommunens ledningssystem i syfta att 

undersöka dess kapacitet.  

 

Vänersborgs kommun skriver att deras policy och riktlinjer för dagvatten används 

regelbundet men att de är osäkra på vilka krav som kan ställas på exploatering och 

byggnation gällande dagvattenhanteringen. De har nu bildat en grupp inom den 

egna kommunen för hantering av dagvattenfrågor, vilken ska ge en mer likartad 

bild över problemet samt öka användningen av riktlinjerna och policyn.  

 

Skövde kommun skriver att strategin används på det sättet den ursprungligen var 

tänkt men att planen är svår att tillämpa då den är otydlig och att de därför börjat 

arbeta fram en ny dagvattenplan. Lerum håller också på att upprätta en ny plan och 

de hoppas på att den nya planen ska användas mer och till rätt saker, då den gamla 

inte hade den användning som det först var tänkt när strategin upprättades. 

 

De finns också de kommuner som anser att strategin fyller sin funktion. Herrljunga 

kommun skriver att strategin har börjat användas mer på senare tid då vädret har 

haft större påverkan på kommunen. De skriver även att strategin är ett ledande 

dokument vid all exploatering inom kommunen.  

4.1.4 Är dagvattenstrategier ett effektivt verktyg? 

Härryda kommun svarar att deras dagvattenpolicy fungerar som ett grundläggande 

dokument för översikts- och detaljplanering. Inför upprättande av en ny detaljplan 

så utförs en dagvattenutredning för det planlagda området med dokumentet som 

grund. De anser att det är ett bra verktyg då det styr områdets utformning med 

hänsyn till avledningen av dagvatten. Göteborg instämmer och säger att det är ett 

effektivt verktyg, förutsatt att den har tagits fram tillsammans inom kommunen och 

att alla kommunens förvaltningar är överens om de principer som gäller för 

dagvattenhantering. Även Herrljunga kommun anser att dagvattenstrategier är ett 

effektivt verktyg. De kan genom strategin se var det finns felkopplingar och då 

genom att se vilka effekter detta kan ha, bestämma vart de ska sätta in resurser för 

att åtgärda problemet. De skriver också att genom dagvattenstrategin kan de 
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eliminera eventuellt tillskottsvatten vilket skapar mindre belastning på reningsverk 

och pumpstationer.  

 

Vänersborgs kommun skriver som svar att om dagvattenstrategier ska vara ett 

effektivt verktyg så krävs det att ett samarbete mellan olika förvaltningar fungerar 

och att samarbete sker i ett tidigt skede. De skriver också att i nuläget är det 

mycket upp till den enskilda kommunala tjänstemannens kunskap, intresse och 

vilja att engagera sig i frågor rörande dagvatten. Mariestads kommun skriver att det 

är ett bra verktyg att ha då riktlinjer kring dagvattenfrågor kan upprättas men att 

det ibland kan vara en utmaning att följa dessa riktlinjer. De anser att om 

dagvattenstrategin hade kopplats till en dagvattenplan som visar på konkreta 

lösningar och förutsättningar så hade dagvattenhanteringen i kommunen kunnat bli 

mer effektiv.  

 

Trollhättans kommun har i dagsläget ingen dagvattenstrategi men har riktlinjer 

upprättade som fungerar som annan styrning för hantering av dagvatten. De är för 

tillfället bara i framtagningsprocessen av en dagvattenstrategi, men har 

förhoppningar på att den färdiga strategin kommer bli ett effektivt verktyg för att 

bl.a. reglera hur ytor i kommuner ska avvattnas genom infiltration, fördröjning 

eller hur dagvattnet kan renas.  

 

Kommuner som Skövde och Tibro anser inte att dagvattenstrategier är någon 

slagkraftig metod för hantering av dagvatten. Skövde skriver som svar att i många 

delar av strategin så lämnas frågor obesvarade och det finns även målsättningar 

som är oklara. Tibro kommun skriver att de inte har så pass stora problem så att en 

strategi för dagvatten behövs. De skriver som argument att de vet vart 

utsläppspunkterna finns i kommunen och att de har en del dagvattendammar. 

 

En del kommuner har i enkäten svarat att de är osäkra om dagvattenstrategier är ett 

effektivt verktyg. De skriver att det är bra att strategin finns men att den inte är helt 

uppdaterad vilket lämnar en del obesvarade frågor.  

4.1.5 Till vem eller vilka är dagvattenstrategin främst riktad? 

Gällande frågan om vem som är den tänkta målgruppen för dagvattenstrategierna 

så har majoriteten av kommunerna svarat att strategierna är upprättade för 

kommunala tjänstemän som arbetar med planering och miljöhänsyn. Andra 

målgrupper för strategierna är aktörer inom byggindustrin som kan tänkas behöva 

råd och tips för hantering av dagvatten och vissa kommuner har även svarat att 

dagvattenstrategierna är tänkta att läsas av alla som är intresserade av dem. Några 

få kommuner har även svarat att dokumenten är tänkta att läsas av privatpersoner 

som har funderingar kring dagvattenfrågan.  

 

Viktigt att poängtera är att de kommuner som svarat på enkäten kunde här kryssa 

för flera svarsalternativ.  
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Fig 4. Tabell som visar målgruppen för dagvattenstrategierna. Jesper Linde 

4.1.6 Varför har kommunerna inte upprättat dagvattenstrategier? 

I ett flertal av de kommunerna som svarade på undersökningen så är en 

dagvattenstrategi under arbete och kommer färdigställas under de närmsta åren. 

Det vanligaste svaret på frågan är att kommunerna helt enkelt inte har tillräckligt 

med resurser för att upprätta en dagvattenstrategi. Tjörns kommun skriver att 

förutom otillräckliga resurser så finns det även dåligt intresse och förståelse från 

både allmänheten och politiker vilket skapar en utmaning för de kommunala 

tjänstemännen. Hela 8 av 19 kommuner, alltså 42,1 %, ansåg att de inte hade 

tillräckligt med resurser, men endast Hjos kommun svarade att de inte heller ansåg 

att de hade tillräckligt med kompetens.  

 

Essunga och Karlsborgs kommuner har inte dagvattenstrategier som en prioriterad 

fråga då de skriver att de inte har något problem med dagvatten i nuläget.  

 

Viktigt att poängtera är att de kommuner som svarat på enkäten kunde här kryssa 

för flera svarsalternativ. 

4.1.7 Finns det gemensamma dagvattenstrategier mellan kommuner? 

Undersökningen har visat att det inte direkt sker någon samverkan mellan 

kommuner i Västra Götaland vid upprättande eller handlade genom 

dagvattenstrategier. Det är fyra kommuner som skriver att samverkan skett.  

 

Härryda kommun säger att det finns ett utbyte av erfarenhet mellan främst 

grannkommuner. De säger också att branchorganisationen Svenskt vatten har tagit 

fram ett dokument, P110, där de lagt stor fokus på just dagvattenfrågan och som 

kommer bli styrande för samarbetskommunerna. Trollhättans kommun säger att 

vid framtagandet av deras första del i dagvattenstrategin så skedde samarbete med 

Vänersborg och Uddevalla kommun. Varje kommun gjorde dock anpassningar i 

den färdiga produkten för att den skulle passa sin kommun. Vänersborgs kommun 

bekräftar detta påståendet genom att skriva att samverkan skedde i ett tidigt skede 
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tillsammans med Uddevalla och Trollhättan men att inget samarbete finns i 

dagsläget gällande dagvattenfrågan. Herrljunga kommun skriver att diskussion sker 

genom s.k. samverkansgrupper där lösningar på olika problem diskuteras.  

 

Ett flertal kommuner i länet skriver att vid framtagandet av deras kommunala 

strategi så har de kikat och fått inspiration från andra kommuners dokument men 

att ingen annan samverkan har skett.    
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5 Diskussion 

5.1 Fick vi svar på frågeställningarna? 

Vi kan kortfattat skriva, ”ja”, vi fick svar på de frågeställningar som 

sammanställdes för att syftet skulle uppnås. 

 

Från en början så såg frågeställningarna annorlunda ut men i och med att vi blev 

mer insatta i ämnet genom att studera material inför teoriavsnittet så formades 

frågeställningarna till de som finns redovisade i studien. Genom att läsa 

kommunernas svar på enkätundersökningen så fick vi svar på frågeställningarna 

”Hur ser användningsfrekvensen av dagvattenstrategier i Västra Götaland ut?” och 

”Hur används dagvattenstrategier i Västra Götaland?”. Eftersom 

enkätundersökningens svarsfrekvens låg på ca 70 % så kunde vi inte ge något 

entydigt svar på någon av dessa frågeställningar. Undersökningen gav oss däremot 

en god inblick i hur användningen gällande särskilda styrningar av dagvatten ser ut 

i länet och har utifrån dessa kunnat spekulera i varför det ser ut som det gör i länet.     

 

Frågeställningen ”Hur kan dagvattenfrågan hanteras genom PBL:s olika 

planeringsnivåer?” bearbetades i uppsatsens teorikapitel där vi genom tillförlitliga 

källor, såsom rapporter från myndigheter, examensarbeten, lagar och föreläsningar 

sammanställde grunden för vår diskussion.  

 

5.1.1 Hur kan dagvattenfrågan hanteras genom PBL:s olika 
planeringsnivåer?   

”Hur kan dagvattenfrågan hanteras genom PBL:s olika planeringsnivåer?” kommer 

utgöra grunden för den här delen av diskussionen, och baseras på studiens 

teorikapitel. Som frågan är utformad så kommer svaret resultera i råd och tips om 

hur dagvatten i ”en perfekt värld” kan planeras för. Svaret kommer inte entydigt 

säga ”så här ska man göra” utan kommer se olika ut beroende på vilken kommun 

det rör sig om utefter förutsättningar sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och i viss 

mån även socialt perspektiv.  

 

Studien har påvisat dagvattenfrågans komplexitet inom olika aspekter. Kommuner 

måste i sin dagvattenplanering förhålla sig till en mängd olika mål, normer, 

direktiv, forskning och lagar, samtidigt som flera aktörer berörs. Därför är det inte 

konstigt om kommunens planerare ibland går vilse i djungeln av bestämmelser och 

lagar med en ineffektiv behandling av dagvattenfrågan som följd.   

 

Men om PBL:s olika planeringsnivåer används på ett sådant sätt som lagförfattaren 

ursprungligen hade tänkt samtidigt som länsstyren hjälper och stöttar sina 

kommuner via t.ex. samråd och plangranskningar så går det att hitta en väg igenom 

djungeln.   

 

Klimatet förändras ständigt, det vet vi. I Västra Götaland förväntas frekvensen av 

kraftiga regnfall att öka, vilket innebär att i framtiden kommer (antagligen) helt 

andra förutsättningar för dagvattenhantering att gälla. Kommunerna i länet står 
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därmed inför utmaningen att anpassa sig till det kommande klimatet med dess 

tillhörande effekter. En långsiktigt hållbar fysisk planering är kommunernas 

främsta redskap för att tackla utmaningen, där PBL utgör ramverket för all 

planering i Sverige.  

 

Sedan PBL trädde kraft år 1987 har flera steg tagits mot att förbättra möjligheten 

att hantera negativa effekter av klimatförändringar. Idag finns t.ex. krav på att 

lämplighetspröva planer utefter de risker som olika klimatförhållanden för med sig. 

Ändringar i lagen har även resulterat i ett allt större tillsynsansvar för länsstyrelsen 

och begreppet hållbarhet har, genom ett tillägg, fått sin plats i lagens 

portalparagraf.  

 

Mot den här bakgrunden ser vi att lagstiftningen är tillräckligt utrustad för att på ett 

tillförlitligt sätt planera och bygga klimatanpassat, åtminstone på mark som är 

obebyggd och oexploaterad. Lagstiftningen ska främst se till att ingen planering av 

bebyggelse sker på mark som, ur en klimatsynpunkt, kan anses olämplig. 

Kommunen ska även se till att inte bevilja bygglov på sådan olämplig mark.  

När det gäller redan bebyggd miljö så innehåller PBL regler om hur fastigheter och 

byggnader ska efterhållas av fastighetsägaren men ger ingen möjlighet att 

framtvinga nya anpassningsåtgärder. För att lyckas med en klimatanpassning i en 

redan bebyggd miljö så måste något slags civilrättsligt avtal upprättas mellan t.ex. 

kommunen och fastighetsägaren samtidigt som en vilja att klimatsäkra finns hos 

någon av parterna.  

 

Sammanfattningsvis går det att påstå att PBL inte bara är en plan-lagstiftning, utan 

även en genomförande-lagstiftning, och det är just i genomförandefasen som lagen 

får störst genomslagskraft.  

 

Som bekant är PBL hierarkiskt uppdelad i tre planeringsnivåer. Överst har vi den 

kommunöverskridande regionplanen följt av kommunens egen översiktsplan och 

sist, detaljplanen tillsammans med områdesbestämmelser. För tydlighetens skull 

delas den här delen av diskussionen upp så att varje planeringsnivå behandlas var 

för sig.   

5.1.1.1 Regionplan 

Regionplanen, som är en väldigt sällsynt form av planering (finns endast en i 

Sverige), har sina fördelar när det kommer till att erhålla en sektorövergripande 

samordnad planering mellan flera kommuner.  

 

Det finns flera viktiga frågor, exempelvis dagvatten, som gynnas av att behandlas i 

ett tidigt planeringsskede. På en regional planeringsnivå finns det större 

möjligheter att få till gemensamma strategier eller utvecklingsprogram mellan 

olika kommuner som syftar till att minska risker för t.ex. översvämning.  

Regionplanering kan verka vara en optimal form av planering där flera kommuner 

gemensamt får ta del av ett regionalt tillväxtarbete och där viktiga frågor behandlas 

så tidigt som det är möjligt. En förutsättning för att planformen ska uppnå alla de 

fördelar som nämnts är att en bra dialog förs mellan kommunerna och 

regionorganet. Sker inte detta riskerar en regionplan att bli ytterligare ett dokument 
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i djungeln av bestämmelser och lagar som bara försvårar en kommuns 

planeringsarbete.  

 

Men varför är regionplaner så ovanliga i Sverige trots att de kan föra med sig 

många fördelar? En del av svaret tror vi är att PBL inte ger tillräckligt med 

riktlinjer för hur en regionplan ska upprättas eller bevaras, och att det därmed krävs 

tillräcklig kompetens hos flera kommuner för att lyckas upprätta en regionplan. 

Kompentens som kanske inte finns hos kommunerna. Det kan även vara så att 

viljan från en kommuns sida att gå med i eller bilda ett regionplaneorgan helt 

enkelt saknas. Även politiska och ekonomiska motiv till att inte upprätta en 

planering på regional nivå tror vi spelar in. Planen riskerar kanske att skapa 

osämjor mellan kommuner om ett samarbete misslyckas.  

Alternativet till en regionplan kan istället vara olika strategier, utanför PBL:s 

regelverk, gällande endast en specifik fråga, som i kontrast med en regionplan 

kanske kan kännas smidigare för kommuner som vill samarbeta.  

5.1.1.2 Översiktsplan 

När det kommer till att planera för dagvatten och övriga klimatrelaterade frågor är 

översiktsplanen, trots att den är utan rättslig verkan, kommunens bästa redskap. 

För att effektivt tackla ett så pass komplext ämne som dagvatten med alla dess 

berörda aktörer, lagar eller miljömål, måste (eller åtminstone bör) en helhetssyn 

eller ett tvärsektoriellt synsätt tillämpas, och det är i detta sammanhang som 

översiktsplanen får störst genomslagskraft. Ordet ”helhetssyn” skulle t.o.m. kunna 

sammanfatta syftet med en översiktsplan ganska bra, vilket gör det lätt att förstå 

hur viktig planen är för frågor gällande dagvatten.   

 

Vi vet att översiktsplanen är ett effektivt redskap i behandlingen av 

dagvattenfrågor. Men exakt hur effektivt det här redskapet kan bli avgörs av 

kommunens egna engagemang och kompentens när det kommer till att upprätta en 

ny eller revidera en gammal översiktsplan. Att skapa en bra översiktsplan är en 

balansgång mellan att få den tillräckligt informativ för att kunna användas vid 

exempelvis detaljplanearbete eller bygglovsprövande, samtidigt som den inte blir 

så detaljerad att den blir svårtolkad. En bra översiktsplan ska även tydligt redovisa 

hur diverse miljömål, miljökvalitetsnormer, riksintressen eller andra planer och 

program påverkas samt visa de konsekvenser som planen kan tänkas medföra.  

  

Framtagandet av en översiktsplan ska ske på ett demokratiskt förankrat sätt där alla 

parter som på något sätt berörs av planen ska få vara med och delta. En bred 

förankring ger planen en förutsägbarhet och stabilitet som är eftersträvansvärt.   

Lyckas kommunen inkludera alla ovannämnda aspekter i sin översiktsplan så har 

man kommit en bra bit på väg i att möta framtidens ökade regnmängder och det 

dagvattnet som därmed följer. Med det sagt så är det ingen lätt uppgift att lösa och 

kommunen kan inte själva klara ett sådant arbete, utan måste få hjälp av bl.a. 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen har som vi vet ett stort ansvar i tillsynen av 

kommunens planer, och ska genom samråd och granskningsyttrande ge sin vision 

om hur allmänna intressen i form av klimatfrågor ska behandlas. 

Länsstyrelsen har utöver sin tillsynsroll även ett ansvar att hjälpa och stötta 

kommunerna i deras arbete med översiktsplanen.  
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Ur 3:5 PBL kan vi utläsa vad som måste finnas med i en översiktsplan och i 

paragrafens femte punkt framgår att kommunen ska samordna regionala och 

nationella mål. Med tanke på hur många olika nationella, regionala mål samt EU-

direktiv det finns i landet så blir det här ett utmärkt tillfälle för länsstyrelsen att 

hjälpa sina kommuner. I rapporten ”ÖP-resan” som publicerades av Boverket förra 

året (2014), går det att läsa hur flertalet kommuner önskar mer hjälp av 

länsstyrelsen när det kommer till att rangordna och sålla bland den uppsjö av mål 

som råder, och samtidigt få en tydligare förklaring till varför vissa mål går före 

andra.196  

 

Länsstyrelsen bidrar med sina åsikter om vilka miljömål som de anser vara mest 

relevanta för regionen i sin samrådsredogörelse. Redogörelsen bör sedan fungera 

som en bas för en kontinuerlig dialog mellan kommun och länsstyrelse för att 

gemensamt hitta den bästa lösningen för kommunen i fråga. 

 

Minst en gång varje mandatperiod ska, enligt PBL, översiktsplanen 

aktualitetsprövas av kommunfullmäktige. Prövningen innebär en möjlighet för 

kommuner att ta till vara på och implementera den klimatforskning som pågår runt 

om i världen i deras översiktsplaner.  

 

Aktuell forskning om klimatets förändring och beräknade konsekvenser ges en 

praktisk betydelse om den får en plats i översiktsplanen genom, att via prövning 

följa med till detaljplaneprocessen eller lovgivning. Även i arbetet med att hitta 

relevant och, för sin kommun, värdefull forskning spelar länsstyrelsen en roll. Inte 

nog med att kommunfullmäktige kan använda länsstyrelsens samrådsredogörelse, 

där t.ex. klimatrisker sammanställts, som underlag vid en aktualitetsprövning, utan 

länsstyrelsen bör även hjälpa till att sålla och lyfta fram ”rätt” forskning för 

kommunen. 

5.1.1.3 Detaljplan 

Översiktsplanen pekades i tidigare avsnitt ut som kommunens bästa redskap för att 

hantera dagvatten och övriga frågor som gynnas av ett helhetsperspektiv. Vi håller 

fortfarande fast vid den åsikten men eftersom en översiktsplan är utan rättslig 

verkan så krävs det att antingen en detaljplan eller områdesbestämmelse upprättas 

för att många av översiktsplanens visioner och mål ska bli verklighet. 

 

En detaljplan upprättas vid varje större exploateringsföretag men även när redan 

bebyggd miljö, på något sätt, får en förändrad markanvändning. Som vi redan vet 

så ger PBL:s regler störst möjlighet att påverka klimatanpassningen vid ny 

bebyggelse. Av den anledningen kommer detaljplanering vid nybyggnation att 

utgöra utgångspunkten i det kommande stycket.     

 

Dagvattenfrågan ska enligt PBL:s regler beaktas redan vid planens 

lämplighetsprövning där klimataspekter utgör ett särskilt allmänt intresse i lagens 

                                                 
196 Boverket, 2014, sid 15 
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mening. Till grund för en detaljplans lämplighetsprövning ligger dokument som 

risk- och sårbarhetsanalys, dagvattenstrategier eller kommunens översiktsplan.  

Översiktsplanen ska innehålla viktig information om hur klimatet förväntas 

förändras i kommunen tillsammans med ställningstaganden om hur de negativa 

effekterna kan motverkas. Den informationen som ges i en översiktsplan är dock 

vanligtvis generell och kan kräva att vidare utredningar måste tillkomma om hur 

det aktuella planområdet kan tänkas påverkas av dessa klimatförändringar. 

Detaljplanen blir på så vis en fördjupning av översiktsplanen där ett visst 

geografiskt område studeras mer noggrant. Betydelsen av att ha en tillräckligt 

detaljerad och aktuell översiktsplan blir ur ett detaljplaneperspektiv därför väldigt 

märkbar.  

 

Samrådsskedet i en planprocess är en viktig del av att lyckas erhålla en långsiktigt 

hållbar dagvattenhantering i planområdet. På samrådet bör de personer och 

myndighet som har kunskap om sakfrågan medverka och ges det utrymme som de 

behöver. Det är i samrådsskedet som planen börjar ta form197 och det är lätt att 

föreställa sig hur diskussioner om t.ex. byggrätten går före dagvattenfrågan.    

 

För att uppnå en god hantering av dagvatten inom planområdet kan med fördel 

olika planbestämmelser användas. Planbestämmelser syftar till att göra planen 

enklare att genomföra och ska av den anledningen inte göras mer detaljerade än 

vad som är nödvändigt. Dessvärre finns många exempel på planbestämmelser i 

antagna detaljplaner som saknar stöd i PBL, är otydligt formulerade eller är så 

detaljerade att de blir svåra, eller t.o.m. omöjliga att följa.198 Ett bra (eller dåligt) 

exempel på en planbestämmelse som gjorts allt för detaljerad hittar vi i rättsfallet P 

5128-12 från 2013, där en bestämmelse angav exakt hur många kubikmeter 

dagvatten som skulle fördröjas på tomten, tillsammans med mått på hur 

dagvattendiken skulle anläggas. Fastighetsägaren hade ingen möjlighet att upprätta 

en sådan anläggning på sin tomt, och även om han eller hon skulle ha haft det, så 

framgick det inte av planbeskrivningen vem som i så fall skulle ansvarat för att 

bestämmelsen skulle följas.  

 

Bestämmelser som gäller LOD är omdiskuterade. Något egentligt stöd för 

bestämmelsen finns inte i PBL men används trots det relativt flitigt i detaljplaner. 

Regeln om villkorat bygglov som anges i 4:14 PBL ger kommunen en god 

möjlighet att framtvinga nödvändiga åtgärder sett ur ett dagvattenperspektiv. En 

förutsättning för att regeln ska kunna tillämpas är att åtgärden eller åtgärderna som 

villkoras med bygglov måste vara realistiskt genomomförbara av fastighetsägaren, 

både tekniskt och ekonomiskt. Vid exploatering av obebyggd mark där tomter ska 

styckas upp och försäljas fungerar regeln bra eftersom de dagvattenåtgärder som 

villkoras måste genomföras av alla i området för att få bygga.199 Regeln blir 

mindre effektiv om den istället skulle tillämpas i detaljplaner där det redan finns 

bebyggelse. Det som då händer är att nytillkommen bebyggelse i det aktuella 

området måste utföra dessa villkorade åtgärder medan inget sådant ”tvång” finns 

                                                 
197 Nellie Nilsson, 2014  
198 Amanda Karlsson & Jenny Magnusson, 2013  
199 Regeln fungerar bra förutsatt att alla eller tillräckligt många tomter i området säljs och ska 

bebyggas. 
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för grannfastigheten där bebyggelse stod redan innan detaljplanen vann laga kraft. 

En åtgärd som t.ex. invallning skulle i exemplet bli helt meningslös att villkora.200      

 

Kommunen ansvarar för att hålla sig uppdaterade i aktuell lagstiftning och 

betydande rättsfall och samtidigt veta om sina skyldigheter gentemot kommunens 

invånare enligt LAV.  Det är även kommunen, med sitt planmonopol, som har det 

yttersta ansvaret för att deras planer inte blir för detaljerade eller odetaljerade.   

Om kommunen ska lyckas skapa detaljplaner som är ”lagom” detaljerade är det 

viktigt att planbeskrivningen utformas på ett tydligt sätt.201 En tydlighet som blir 

extra viktig när det gäller ansvarsfördelningen av dagvattenåtgärder i 

genomförandet. 

 

Om en kommun vill lägga över ett genomförandeansvar på en exploatör i ett 

genomförandeavtal är det viktigt att detta avtal skrivs på ett sådant sätt att samtliga 

parter ”binder” upp varandra. Likt en genomförandebeskrivning ska även ett 

genomförandeavtal skrivas på ett tydligt sätt.  

 

Kommunens möjligheter att införa skyddsåtgärder mot ökade dagvattenmängder i 

redan detaljplanelagda områden är, som vi vet, begränsade. Det kommunen kan 

göra om en skyddsåtgärd eller anordning behövs i ett redan detaljplanelagt område 

är att ändra detaljplanen och lägga till bestämmelser och/eller restriktioner. Om 

detaljplanens genomförandetid har gått ut kan ändringar i planen ske utan några 

större problem. Skulle däremot genomförandetiden fortfarande gälla så innebär en 

ändring att berörd fastighetsägare kan kräva kommunen på skadestånd. Vanligtvis 

är det inte tillåtet för kommunen att ändra i detaljplaner under dess 

genomförandetid men undantag ges i 4:39 PBL. Där står det att om nya 

förhållanden av stor vikt som inte kunnat förutses vid planläggningen uppkommer 

så ska en ändring tillåtas. Huruvida en dagvattenanläggning eller annan åtgärd för 

att hantera dagvattensflöden ska anses ha stor vikt enligt lagens mening måste 

prövas i det enskilda fallet.   

 

Även vid detaljplanering har länsstyrelsen ett tillsynsansvar att fylla. Länsstyrelsen 

som statens representant ska se till att planer bl.a. inte utgör risker för människors 

säkerhet eller skadar ett riksintresse på något vis. Uppfyller inte detaljplanerna 

länsstyrelsens kriterier så riskerar planen att upphävas. Bristfällig hantering av 

dagvatten har i rättsfall visat sig vara skäl att upphäva en detaljplan.202 För att 

slippa en rättslig process så bör planförfattare samråda med länsstyrelsen i ett tidigt 

skede av planarbetet.    

5.1.1.4 Områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelser är en planeringsform som, i jämförelse med detaljplaner, 

används relativt sällan av kommuner idag. När väl dessa används är det främst för 

att bevara kulturhistoriskt skyddsvärda miljöer eller för att ange byggnadsarea i 

fritidshusområden.    

 

                                                 
200 För att förtydliga så gäller det i exemplet endast åtgärder som berör mer än en fastighet. 
201 Stina Westlin m.fl., 2012, Fysisk planering sid 99 
202 Svea Hovrätt, målnummer P 10833 -13 och P 5128-12 
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I likhet med detaljplanen så kan områdesbestämmelser ge juridiskt bindande 

restriktioner över mark- och vattenområden, om än i mindre utsträckning. Däremot 

ges tillräckliga möjligheter i PBL för att områdesbestämmelser effektivt ska kunna 

användas i arbetet med att trygga en god dagvattenhantering i ett större perspektiv. 

Områdesbestämmelser kan exempelvis användas när mark för dagvattendammar 

eller fördröjningsmagasin behöver reserveras.  

 

Det är oklart om kommuner är medvetna om vad områdesbestämmelser får reglera. 

Vi hittar annars ingen anledning till att dessa bestämmelser används så sällan när 

det kommer till att trygga samhället mot klimatrelaterade problem. Möjligheterna 

finns i PBL men ändå tycks detaljplaner vara att föredra, antagligen därför att allt 

som kan regleras i en områdesbestämmelse även går att reglera med en detaljplan. 

Exakta anledningen till att detaljplaner föredras låter vi, i den här studien vara 

osagt.  

 

Vi förespråkar att områdesbestämmelser används oftare eller åtminstone övervägs 

att användas när det ska planeras för ett förändrat klimat.     

5.1.1.5 Att tänka på 

Oavsett hur effektivt redskap PBL är i anpassningsarbetet till ett förändrat klimat 

så måste ändå viljan att anpassa sig finnas hos kommunerna för att åtgärder ska 

tillkomma. Finns inte viljan finns heller ingen direkt användning av PBL. 

Kommuner måste se den långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala 

vinningen med att redan nu planera för framtidens dagvatten.  

 

Att en god hantering och planering av dagvatten kan innebära ekonomiska fördelar 

för en kommun eller fastighetsägare är lätt att förstå med tanke på de skador som 

dagvatten kan generera. I en artikel från Göteborgs Posten som publicerades i maj 

2015 framgick att skador, orsakade av översvämningar, kostade 

försäkringsbolagen i Sverige över en miljard kronor året 2014. Översvämmade 

källare till följd av avloppsbräddning stod för merparten av alla registrerade skador 

vilket bör ses som en indikator på att dagens dagvattensystem får allt svårare att 

hantera den ökade mängden regn- och smältvatten i många kommuner. De 

kommuner som är mest drabbade måste kanske se till alternativet att byta ut eller 

förnya sina avloppsystem. Ett sådant projekt kan kosta ofantligt mycket pengar att 

genomföra, pengar som kommunen kanske inte har att tillgå. Konsekvensen kan då 

bli att projektet ständigt skjuts upp eller att kommunen sticker huvudet i sanden 

och ignorerar problem som dagvattnet skapar. 

 

När t.ex. företag ska fatta ett investeringsbeslut brukar diverse investeringskalkyler 

användas för att uppskatta lönsamheten i affären. Samma tillvägagångsätt bör 

kommuner, om de inte redan gör det, tillämpa när det kommer till att uppskatta 

lönsamhet med att investera i t.ex. utbyggnad avloppsystem. Ser man till siffrorna 

från GP:s artikel tillsammans med aktuell klimatforskning kommer det, inom en 

snar framtid, snarare vara så att kommunerna inte har råd att inte investera i nya 

avloppssystem.   

 



Planera för dagvatten- en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid 
dagvattenhantering 

 53 

Igenom studien har flera av de negativa effekter som dagvatten kan orsaka vår 

miljö visats. Dagvatten som en diffus källa till föroreningar hotar att förgifta våra 

hav och sjöar och samtidigt slå ut känsliga djurarter helt eller delvis. Den 

förväntande ökningen av dagvattenflödet innebär att mer och mer föroreningar 

kommer att föras ut i våra vatten, d.v.s. om inget görs. Vi hoppas att kommunerna i 

Västra Götaland håller värdet av en ren miljö så högt som de borde göra och att de 

därmed ser det som en anledning att planera för dagvatten.   

 

Samtidigt som klimatanpassningsarbetet är en nödvändighet så innebär det även en 

möjlighet för kommuner att upprätta vackra och samtidigt funktionella 

dagvattenlösningar. Det finns flera exempel på dagvattenlösningar som i det 

närmaste borde klassas som konstverk där regnvatten infiltreras och samtidigt 

bidrar till en vacker stadsmiljö.  

5.1.2 Mängden kommuner som använder dagvattenstrategier i Västra 
Götaland 

Vad man kan utläsa ur enkätundersökningens resultat är att flertalet kommuner i 

Västra Götaland inte prioriterar hantering av kommande klimatförändringar och 

ökade dagvattennivåer. Det är elva kommuner som har någon typ av 

dagvattenstrategi och det är sju kommuner som i nuläget inte hade någon 

dagvattenstrategi, men som håller på att upprätta en sådan. Om undersökningen 

hade skett nästa år istället hade vi eventuellt sett en högre mängd av 

dagvattenstrategier hos kommuner i länet. Detta kan tyda på att allt fler kommuner 

uppmärksammar problemet och förbereder sig inför de förväntade skyfallen. 

Däremot så svarade flera av de kommuner som hade någon typ av 

dagvattenstrategi att dokumentet inte hade någon direkt funktion då den bl.a. inte 

var uppdaterad. Vad man dock kan utläsa ur kommunernas svar på enkätfrågorna 

är att en framgångsfaktor i frågan är att samarbete mellan olika förvaltningar måste 

fungera för att dagvattenstrategin ska fungera för sitt upprättade ändamål.  

 

Enligt undersökningen så var dagvattenpolicys den vanligaste typen av strategi för 

dagvatten hos kommuner i Västra Götaland. Dagvattenpolicys ska klargöra vilka 

grundläggande principer som gäller vid hantering av dagvatten och även visa vilka 

olika ansvarsområden som finns. Enligt de svar vi sammanställt så råder oklarheter 

hos kommuner över vilka principer som gäller p.g.a. att dokumentet är svårtolkat. 

Vi tror kommuner behöver vägledning vid upprättandet av dessa policys då många 

kommuners strategier inte uppfyller sin funktion, vilket också kommer beskrivs i 

senare i kapitlet.  
 

Den vanligaste orsaken enligt undersökningen till varför kommuner i Västra 

Götaland inte har någon dagvattenstrategi är att det helt enkelt inte finns 

tillräckliga resurser. En tanke är att kommunerna hellre prioriterar dagsaktuella 

frågor än att lägga pengar och arbetskraft på problem som kan uppstå i framtiden. I 

mindre kommuner är det inte alls heller säkert att det finns den kompetensen som 

krävs för upprättandet av dagvattenstrategier, något som Hjo kommun bekräftar i 

enkätundersökningen. En annan bakomliggande orsak är det som Tjörns kommun 

svarar i enkäten, nämligen att det finns bristande intresse från politiker och 

allmänheten i frågan vilket resulterar i att den prioriteras bort. Det kan också vara 
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så att kommunen inte upplever några problem med dagvatten i dagsläget och att 

frågan av den anledningen inte prioriteras.  

 

Vad vi kan läsa ur ”Klimat och sårbarhetsutredningen” (SOU 2007:60), så behöver 

kommuner i landet påbörja anpassningen till ett förändrat klimat nu. Att en del 

kommuner verkar förbise detta faktum beror troligtvis på, antingen bristande 

intresse, resurser eller tillräcklig kompentens.  

 

Geografiskt sett så kan vi se att de kommuner som ligger längs Göta älv och som 

svarat på enkäten, har alla någon form av dagvattenstrategi. Det kan bero på att 

Göta älv är en viktig dricksvattenresurs och också recipient för många kommuner 

vilket gör den viktig att vårda. Områden längs med Göta älv ligger inom 

riskområde för översvämningar, vilket också kan vara en bidragande orsak till 

varför kommuner längs med älven har upprättat dagvattenstrategier. Det finns även 

översvämningsrisker kring Vänern, men där hittar vi inte lika många kommuner 

som har utvecklade dagvattenstrategier. 

 

SMHI har upprättat rapporter som pekar på att ett extra tillskott av vatten i Vänern 

kan leda till att närliggande områden riskerar att få fler översvämningar än vad de 

har idag.203 Då Vänern har begränsad tappning, så kan ökade dagvattenflöden som 

leds ut i Vänern ha en effekt för den översvämning som kan ske och det är därför 

viktigt att kommunerna kring Vänern upprättar strategier för hantering av 

dagvatten.  Enligt beräkningar kan översvämningar kring Vänern orsaka skador för 

uppemot tio miljarder kronor och frågan kan anses vara av nationellt slag.204  

 

Det är svårt att säga vad kommunerna ska och borde göra då det är svårt att på den 

här nivån granska samtliga kommuners förutsättningar och prioriteringar. Alla 

kommuner har olika ekonomiska förutsättningar och olika geografiska lägen vilket 

gör att problematik och hantering av dagvattenfrågan ser olika ut.  

 

Gällande frågan kring klimatanpassningsplaner så är vi förvånade över att endast 

en kommun har upprättat en sådan. En klimatanpassningsplan är ett 

samlingsdokument, som genom sin konsekvens- och sårbarhetsanalys ska redovisa 

vilka sårbarheter som finns i kommunen och vilka effekter ett förändrat klimat kan 

föra med sig. Eftersom dagvatten är en följd av ökad nederbörd så kommer även 

klimatanpassningsplanen att redovisa sårbarheter, effekter samt lösningar för 

hantering av dagvatten. Planen är därför ett viktigt instrument för en kommun där 

samtliga effekter av klimatförändringar kan behandlas.   

 

Efter inledande bearbetning av det material som studien vilar på fick vi 

uppfattningen att det är klimatanpassningsfrågan som är framtiden för en kommuns 

hållbara utveckling inom klimatrelaterade frågor. Vi hoppas och tror att allt fler i 

framtiden kommer upprätta planer för anpassning till ett förändrat klimat. 

Göteborg är i skrivande stund igång med att framställa en ny 

klimatanpassningsstrategi och vi hoppas att allt fler kommuner följer Göteborgs 

exempel. Dock kommer bristande resurser vara ett hinder för upprättandet av 

                                                 
203 Sten Bergström m.fl. 2010  
204 Leif Sandberg m.fl. 2014  
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klimatanpassningsplaner i många fall. I en klimatanpassningsplan ska alla de 

frågor som uppkommer p.g.a. problematiken av ett förändrat klimat kopplas 

samman och även ge förslag på hur dessa kan lösas.  

 

Enligt en undersökning som Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring gjort så 

framgick att var femte kommun helt saknar någon strategi för klimatanpassning. 

Detta är oroväckande siffror. Av samma undersökning framgick även att 96 % av 

Sveriges kommuner tror att de i framtiden kommer påverkas av 

klimatförändringarna. Undersökningen har även visat att, av de kommuner som 

svarat, så var det endast hälften som angav att de tittat på tidigare extremväder i 

kommunen och analyserat kring hur dessa väder kan tänkas te sig i framtiden. 

Staffan Moberg, jurist i klimatfrågor på Svensk Försäkring, säger att ”Under 2014 

uppskattades de naturrelaterade skadorna kosta 1,6 miljarder kronor. Det är bara en 

bråkdel av den kostnad Sverige står inför om vi inte rustar för ett extremare väder. 

Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarhet och risker för 

klimatrelaterade skador”. Undersökningen som Svensk försäkring utförde 

grundades på en enkätundersökning där 165 kommuner medverkade.205  
 
Sammanfattningsvis går det att påstå att Sveriges kommuner i dagsläget står relativt 

oförberedda mot ett klimatskifte. Det blir allt svårare att ignorera de problem och 

skador som t.ex. dagvatten skapar och det är dags att agera.  

5.1.3 Användningen av dagvattenstrategier i Västra Götaland 

Åsikterna kring hanteringen av dagvattenstrategier ser mycket olika ut mellan 

kommuner i Västra Götalands län. Som redan nämnts så anser många kommuner 

att deras strategi genom att vara otydlig och svårtillämplig gjort det till ett anonymt 

dokument som sällan används. Vissa kommuner vet inte heller vilka krav de kan 

ställa på hantering av dagvatten vid exploatering och byggande vilket ger känslan 

av att det förutom resurser även saknas kompetens i frågan hos de kommunala 

förvaltningarna. Bristande kompetens inom klimatområdet och en sämre ekonomi 

hos en kommun går antagligen hand i hand då resurser till utbildning eller 

nyanställning av kvalificerad personal är otillräckliga.   

 

När vi läser svaren från kommunerna får vi känslan av att det för många är ett 

dokument som upprättats för att det helt enkelt ska finnas där, men att strategin inte 

är genomarbetad så att den går att använda i verkliga situationer.  

 

Några kommuner har som tidigare nämnts svarat att det är ett viktigt dokument 

som verkar som grund för översikts- och detaljplanering. Det krävs dock då att 

samverkan mellan olika kommunala förvaltningar fungerar för att 

dagvattenstrategin ska kunna anses som ett effektivt verktyg. En framgångsnyckel 

är därför att inblandade förvaltningar och aktörer i kommunen samarbetar och är 

överens om vilka principer som gäller för hanteringen av dagvatten inom 

kommunen. Som redan nämnts är dagvattenpolicyns syfte att redovisa vilka 

grundläggande principer som ska gälla vid dagvattenhantering. Om dessa redogörs 

på ett bra sätt i policyn, så kommer oklarheter kring dessa att minska vilket gör att 

                                                 
205 Roth. Susanna & Thörn. Philip, 2015, sid 9-13 
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mer tid och resurser kan läggas på att behandla och hantera den verkliga 

problematiken kring dagvatten.   

 

En kommun som är intressant att studera är Herrljunga. De har redan 

uppmärksammat förändringar i klimatet och då också fått ökad användning av 

dagvattenstrategin då de har fått ökade mängder av nederbörd. Detta exempel visar 

tydligt på hur det troligtvis kommer bli för allt fler kommuner i framtiden. Ökade 

nederbördsmängder kommer vara en starkt påverkande faktor till att allt fler 

kommuner i framtiden kommer vara tvungna att upprätta dagvattenstrategier och 

även klimatanpassningsplaner. Det är då viktigt att de kommuner som i framtiden 

upprättar dagvattenstrategier tar råd ifrån de kommuner som redan har 

välfungerande strategier för att lyckas skapa egna lättolkade och lättatillämpliga 

dagvattenstrategier med konkreta förslag på lösningar. I och med att klimatet 

förändras tror vi att dagvattenstrategierna kommer få en allt större betydelse för 

kommunerna och att de kommer användas oftare och mer effektivt än vad de gör 

idag.  

 

Samarbete inom klimatrelaterade frågor mellan kommuner i länet är, enligt vår 

undersökning, en sällsynt företeelse. Det var få kommuner som svarade att 

samarbete har skett och de flesta av de som har haft samarbete har inte det i 

dagsläget utan samverkan skedde endast vid definierandet av riktlinjer för 

dagvattenhanteringen. Vi kan tycka att det är lite konstigt att inte fler 

samarbetsprojekt finns inom länet. Dagvatten är hela tiden i rörelse och stannar, 

som vi vet, inte vid kommungränser. Göta älv rinner igenom många olika 

kommuner där deras hantering av dagvattenutsläpp i recipienten påverkar 

kommunen nedström genom t.ex. ett ökat tryck på dennes reningsverk.  

 

Göta kanal är en dricksvattenkälla och ju mindre föroreningar som förs ned i 

kanalen desto lättare blir det för reningsverken att skapa en god 

dricksvattenkvalitet.206 Det är därför förståeligt att kommunerna kring Göta älv har 

dagvattenstrategier, men det hade enligt oss varit önskvärt att samarbete hade skett 

då det förmodligen hade motverkat onödigt dubbelarbete. Vi vet dock inte om 

samverkan sker genom andra planer eller strategier vilket vi låter vara osagt.  

 

Eftersom kommuner anser att de olika strategierna ofta är svårtolkade så skulle en 

idé kunna vara att länsstyrelsen upprättande en mall eller riktlinjer för kommuner, 

som visar hur dagvattenstrategier kan skapas och användas. Länets kommuner kan 

då upprätta strategiska dokument som kan användas på ett effektivt sätt för att 

behandla dagvattenproblematiken. Vad vi kan tolka ur resultatet är att kommuner 

behöver hjälp i frågan och det kan då vara bra för en högre instans att stötta dem. 

Det gör att på lång sikt kommer kommuner bli allt mer motståndskraftiga mot 

problem som de kommande klimatförändringarna kan föra med sig. Eftersom 

många kommuner saknade resurser så kan det också behövas ekonomisk hjälp från 

en högre instans. 

                                                 
206 Ale kommun, 2014, sid. 5. 
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5.1.4 Koppling mellan PBL:s planeringsnivåer och 
dagvattenstrategier 

Som tidigare nämnts så kan dagvattenstrategier användas som underlag för 

hantering av dagvatten i översiktsplaner och detaljplanering. En dagvattenpolicy 

kan beskriva vilka grundläggande principer som gäller vid hantering av dagvatten 

inom kommunen och ge riktlinjer kring dessa. Som underlag för översiktsplanering 

ska som tidigare nämnts kommunen upprätta en Risk- och sårbarhetsanalys där det 

ska redovisas vilka hot, risker och sårbarheter som finns inom kommunen. 

Dagvatten är där ett problemområde som ska redovisas och om kommunen har en 

väl fungerande dagvattenstrategi så kan detta underlätta arbetet då de redan där har 

beskrivit och redovisat vilka dagvattenrelaterade problem som finns och kan 

uppkomma i kommunen.   

5.2 Hur trovärdig är undersökningen? 

Då varje svar som tolkats kommer ifrån kommunrepresentanterna själva kan 

undersökningen anses vara trovärdig. Det är de som har ansvaret för hanteringen 

av dagvatten inom sin kommun och därför de som sitter inne på den information 

som rör användningen av dagvattenstrategier. Vi kan inte med full säkerhet 

garantera att det är de mest insatta och kunniga personerna på kommunen som har 

svarat men det är inget vi har kunnat påverka utan vi har fått förlitat oss på att 

kommunerna svarat på ett tillförlitligt sätt.  

5.3 Vad har varit bra i arbetsmetoden, vad kan göras 
bättre? 

Genom att använda både enkätundersökning och informationssökning från 

rapporter så har vi fått en helhetsbild över problemet, dock är ämnesområdet så 

pass brett att vidare forskning kan göras. Det hade varit intressant att även få 

intervjua kommuner som har upprättade dagvattenstrategier och få en mer 

detaljerad bild över hur de ställer sig till problemet och hur de använder sin 

särskilda strategi för att behandla dagvattenproblematiken. Som det är i nuläget så 

kan vi endast skrapa på ytan av problemområdet då det skulle krävas mer tid och 

resurser för att kunna undersöka kommunernas användning av strategierna mer 

ingående.  

 

Vad som skulle kunna göras bättre är att vi skulle kunna ha intervjuat en eller två 

kommuner för att då få en annan bild över området och då också fått ett 

intressantare resultat än bara tabeller och redovisning av enkätsvar. 

Undersökningen hade då blivit en annan än den vi gjort men skulle ge en intressant 

synvinkel på problemet. Om vi skulle göra om arbetet idag skulle vi också lagt ner 

mer tid på att formulera och fundera över frågeställningar i början. De 

frågeställningar som sammanställdes i detta arbete växte fram i och med att vi fick 

en bättre inblick i ämnet vilket gjorde att en del tid fick läggas ned för att sedan 

strukturera upp arbetet i efterhand, utefter de nya frågeställningarna. 
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5.4 Har källorna varit bra och tillförlitliga? 

Studiens teorikapitel har grundats på pålitliga källor i form av bl.a. rapporter och 

styrdokument från statliga myndigheter och institut, svensk lagstiftning och 

rättsfall som idag utgör praxis. Utöver ovannämnda källor har även en 

tidningsartikel och hemsidor innehållande byggteknisk information använts. 

Dagstidningars trovärdighet kan variera beroende på bl.a. tidskriftens bakgrund 

och huvudsakliga inriktning. Artikeln som legat till grund för påståenden i studien 

har hämtats från Göteborgs Posten, som i egenskap av Västsveriges största tidning, 

kan anses pålitlig. Hemsidan med information om byggteknik användes endast för 

att ge stöd åt en teknisk lösning vid dagvattenhantering som inte gick att hitta i 

någon av de andra källorna men kan trots det anses som tillförlitlig.          

5.5 Metodkritik 

Vid alla val av metoder är det viktigt att vara kritisk och förstå att inget sätt är helt 

perfekt och helt utan problem. Valet av att vi skulle använda oss av 

enkätundersökning grundades i att vi inte skulle ha tid att intervjua eller bearbeta 

materialet från en så stor population. Vi kunde då valt att begränsa oss till endast 

ett fåtal kommuner, men då vi ville granska hela Västra Götaland för att få en 

helhetsbild över kommuners syn på problemet, så valdes en enkätundersökning. 

Problem med att använda sig av en enkätundersökning är att det blir en del bortfall 

och alla i den valda målgruppen kanske inte svarar, vilket kan skapa en snedvriden 

bild av resultatet. Detta ifall de som inte svarar skulle ha stor vikt i hur resultatet 

presenteras.  

 

Ett annat problem med undersökningen kan vara de frågor som ställdes. Då det är 

första gången vi använde oss utav en enkätundersökning, så hade vi ingen tidigare 

kunskap i att formulera enkätfrågorna och dessa kanske inte tolkades på samma 

sätt av mottagarna som det sättet vi tolkade dem, även om mycket tid och arbete 

lades ned i formuleringen av dessa. 
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6 Slutsats 

6.1 Hur kan dagvattenfrågan i Västra Götaland hanteras 
genom PBL:s olika planeringsnivåer? 

Samtliga planeringsnivåer i PBL måste samverka för att dagvattenhanteringen ska 

ske på ett gynnsamt sätt. På den översiktliga nivån bör aktuell klimatforskning och 

dagvattenhanteringsteknik sammanställas för att forma riktlinjer om hur dagvatten 

ska omhändertas i kommunen. Dessa riktlinjer bör sedan prövas vid 

detaljplaneläggning och via byggsamråd föras vidare till byggherre eller 

fastighetsägare. Kommunerna måste se helheten i hur PBL:s planeringsnivåer är 

tänkta att fungera och interagera med varandra. 

 

Om dagvattenfrågan ska få flyta igenom samtliga planeringsnivåer är det viktigt att 

översiktsplanen är tydligt skriven och samtidigt tillräckligt detaljerad för att kunna 

användas som underlag vid t.ex. detaljplaneprövning. I arbetet med att framställa 

en översiktsplan har länsstyrelsen ett stort ansvar att hjälpa kommunerna lyckas 

genom att t.ex. rangordna och sammanställa miljömål, eller via samråd ge tips på 

planens utformning och innehåll.    

6.2 Hur många kommuner använder sig utav 
dagvattenstrategier i Västra Götaland? 

Studien har visat att det är elva kommuner i länet som har någon typ av strategi för 

dagvatten, och av dessa strategier så var dagvattenpolicyn den vanligaste typen. I 

dagsläget är strategier för dagvatten inte någon prioriterad fråga, men vi ser en 

uppåtgående trend för upprättandet av dagvattenstrategier då det i dagsläget är 

ytterligare sju kommuner som håller på att upprätta strategier för dagvatten. Vi tror 

att detta beror på att allt fler kommuner uppmärksammar allvaret i de effekter som 

ett förändrat klimat och ökade dagvattenflöden förväntas föra med sig.  

 

Enkätundersökningen visade att det är fem kommuner i länet som har någon annan 

typ av styrning för dagvatten, vilka t.ex. kan vara att riktlinjer finns upprättade för 

hur hantering av dagvatten ska ske i kommunen. 

 

Något som oroade oss var att det endast var en kommun som hade upprättat en 

klimatanpassningsplan. Vi tror att en klimatanpassningsplan är ett dokument som 

kommer spela en stor roll i framtiden och hoppas att allt fler kommuner skapar en 

sådan plan i framtiden.   

6.3 Hur används dagvattenstrategier i Västra Götaland? 

Av de elva kommuner som har dagvattenstrategier så är det ungefär hälften som 

anser att det är ett effektivt verktyg för hantering av dagvatten, men så gott som 

ingen kommun är helt nöjd med hur strategierna används. De kommuner i länet 

som har dagvattenstrategier använder dessa som grundläggande dokument för 

översikts- och detaljplanering i hantering av dagvattenfrågan, men med olika 

effektivitet och resultat. I dagsläget är dagvattenstrategier hos kommuner i Västra 
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Götaland överlag inget effektivt verktyg för hantering av dagvatten. För att 

dagvattenstrategierna ska fungera krävs det att samarbete mellan förvaltningar 

fungerar och att de är överens om vilka principer för hantering av dagvatten som 

gäller. För att strategierna ska kunna användas effektivt så behöver de vara tydliga, 

uppdaterade och lätta att tillämpa. För att effektivare och mer användarvänliga 

dagvattenstrategier ska upprättas i framtiden så behövs handledning från en högre 

instans eller utbildning inom kommunen i frågan.  

 

Det är dålig samverkan i dagvattenhanteringen i länet då undersökningen har visat 

att endast tre kommuner har svarat att samarbete med andra kommuner har skett 

vid framtagandet av dagvattenstrategierna.  

6.4 Framtida studier 

För att vidareutveckla vår studie hade en fördjupad granskning av 

dagvattenhantering genom intervjuer på olika kommunala kontor varit intressant. 

Vår teori och vårt resultat hade då kunnat användas som bakgrundsmaterial för att 

vidare utveckla hur planering och hantering av dagvatten går till i praktiken och 

inte endast i teorin. Dagvattenfrågan kan göras stor och det finns mycket som hela 

tiden behöver undersökas och förklaras då det är ett ämnesområde som i dagsläget 

är otydligt. Ämnet kommer i framtiden spela stor roll då fokus på 

klimatförändringarna och dess effekter kommer vara ett högaktuellt ämne.  
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A. Karta över utbredningen av dagvattenstrategier i 

Västra Götalands län
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B. Sammanställning av svar från enkätundersökning 

Fråga 1. Har ni i Er kommun något av följande: 

 
Dagvattenprogram 1   

Dagvattenplan 4 . 

Dagvattenpolicy 6 . 

Klimatanpassningsplan 1  

Annan styrning för dagvattenhantering 6 . 

Ingen särskild dagvattenstrategi (Om ni kryssar i den här rutan, vänligen gå direkt till fråga 7) 19 . 

 

Fråga 2. Varför upprättades en särskild dagvattenstrategi i Er kommun? 

 

Därför att det finns en översvämningsrisk och/eller en dagvattenproblematik i vissa delar 

av kommunen 

6  

Som information om dagvattenhantering för privatpersoner 3  

Som underlag vid samhällsplanering 11  

I förebyggande syfte inför kommande klimatförändringar 5  

Övriga 2  
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Bilaga B:2 

 

Övriga svar: 

- Sotenäs: För att bedöma reningsbehovet av olika dagvattenslag. 

- Tibro: Ge en kort beskrivning av hur vi vill att dagvatten skall hanteras. 

Fråga 3. Till vem eller vilka är Er kommuns dagvattenstrategi främst 
riktad? 

 

Till privatpersoner som är osäkra på hur deras dagvatten ska hanteras 4  

Till kommuntjänstemän som ansvarar för t ex planering och miljöhänsyn i kommunen  
1
0 

 

Till aktörer inom byggsektorn som vill ha tips och råd om hur dagvatten ska hanteras 
vid bygg- eller exploateringsprojekt 

5  

Till alla som är intresserad av att läsa 5  

 

Fråga 4. Anser Ni att en dagvattenstrategi är ett effektivt verktyg för att 
hantera dagvatten? Vänligen utveckla Ert svar. 

- Vänersborg: Kommunens dagvattenstrategi utgörs av policy samt riktlinjer. Det finns även en 

informationsbroschyr riktad till fastighetsägare med tips och råd om LOD. Förutsatt att policy 

och riktlinjer är kända och används av alla i kommunen så är svaret ja. Kräver samarbete 

mellan flera olika förvaltningar på ett tidigt stadie vid planläggning, i bygglovsärende mm. I 

dagsläget hänger mycket på enskilda tjänstemäns kunskap och intresse att vilja arbeta med och 

samarbeta kring dagvattenfrågorna. 

 

- Lerum: Vi hade en från 2008 som inte fokuserade så mycket på kvantitet och översvämningar. 

Den nya (är under framtagande och inte fastställd än) fokuserar på både kvalitet och kvantitet 

och vi hoppas att den ska vara lättare att använda och användas mer. Den nya versionen är ett 

bättre stöd vid detaljplanearbete osv. 

 

- Falköping: Kan inte svara varken ja eller nej. Den tar upp frågan men det krävs att man håller 

den uppdaterad och synliggör den ofta vilket vi inte orkat med. Hos oss är den rätt anonym men 
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det var värdefullt att göra den och ibland kommer den till användning. i en något större 

organisation är den nog bra men för en liten kommun är det tveksamt om det är effektivt. 

 

- Herrljunga: Ja. Vi kan se vart det finns felkopplingar samt utvärdera vilka effekter det har på 

nätet och där igenom se vart vi ska sätta in resurser. Via dagvattenstrategi/utredningar så kan vi 

eliminera tillskottsvatten vilket medför mindre arbete på pumpstationer samt reningsverk. 

 

- Tibro: Nej. I en liten kommun har vi inte samma dagvatten problem som större kommuner kan 

ha. Känner till våra utsläppspunkter. Har en del dagvattendammar ( kvävefällor) 

 

- Mariestad: En dagvattenpolicy är ett bra verktyg för att ha riktlinjer att utgå ifrån vid planering 

och utförande av bebyggelseområden. Däremot är det en utmaning att följa riktlinjerna helt och 

fullt vid alla tillfällen. En strategi behöver också kopplas till en mer tydlig dagvattenplan som 

visar mer konkret på förutsättningar och lösningar i bestämda områden. Då skulle arbete med 

dagvattenhanteringen bli mer effektivt. 

 

- Göteborg: Ja, om den tagits fram gemensamt i kommunen och alla förvaltningar som berörs 

av samhällsbyggnaden är överrens om de principer som gäller. 

 

- Härryda: Dagvattenpolicyn ligger till grund för översiktsplanen och vid detaljplanearbetet. Inför 

varje detaljplan utförs en dagvattenutredning för området. Detta styr utformningen av området 

med avseende på just dagvattenavledningen. 

 

- Alingsås: Det är jättebra att strategin finns som ett underlag. Men det känns lite som ett arbete 

framtaget av en konsult. En del åtgärder har genomförts enligt ett åtgärdsprogram. Önskvärt är 

att tjänstemän och politiker bättre borde känna till det som står i den 

 

- Lysekil: Ja 

 

- Trollhättan: Vi kallar vårt dokument för Riktlinjer för dagvattenhantering. Det antogs 2010 av 

kommunfullmäktige. Det framgår att riktlinjerna ska följas av en strategi. Vi arbetar med den 

sedan 2-3 år. Förhoppningen är att i den strategin mer precist kunna reglera hur vissa ytor ska 

avvattnas (infiltreras, fördröjas eller renas) och avgränsa de ytor som vi inte ställer krav på. 

 

- Skövde: Nej! I stora stycken lämnas frågor obesvarade eller översiktligt beskrivning kring 

önskade och diffusa målsättningar. 
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Fråga 5. Används dagvattenstrategin som den var ursprungligen tänkt? 
Vänligen utveckla Ert svar. 

- Göteborg: Nej inte riktigt. Den dagvattenpolicy/strategi som finns idag är från 2003 och det 

känns som den är något bortglömd. Just nu tas det fram en ny dagvattenstrategi samt 

klimatanpassningsstrategi. 

 

- Lerum: den gamla gjorde nog inte det, men den nya hoppas vi ska göra det. 

 

- Härryda: Ja, den är styrande vid exploatering i hela kommunen. 

 

- Trollhättan: Våra riktlinjer är av principel art. Tiden för att ta fram del 2 (som vi kallar strategi) 

är mer tidsödande än vi trodde. Vi har en arbetsgrupp med representanter från 3 förvaltningar 

och vårt kommunala bolag (som är huvudman för vatten). Vi träffas fn 1 gång i månaden, Vi har 

anlitat konsulter för inventeringar av ledningssystem och omvärldsbevakning. 

- Falköping: Nej, den är rätt anonym i organisationen för tillfället och används sällan. 

 

- Alingsås: Enligt min bedömning mattades arbetet av efter att strategin var framtagen. 

Dokumentet behöver vara mera levande och aktivt uppdateras. Den verkar inte ha omsatts i 

handling på alla plan till exempel inom planering. Det är osäkert om alla dagvattenaktörer 

arbetar i linje med strategin. 

 

- Vänersborg: Vi har en dagvattenpolicy samt riktlinjer för dagvattenhantering antagen 2011. 

Policyn har använts, men mycket är oklart kring vilka krav som ska ställas i samband med 

byggnation och exploatering. Vi har bildat en dagvattengrupp som arbetar för bättre samsyn och 

ökad användning av policy och riktlinjer. 

 

- Skövde: Ja, fast den är svår att tillämpa då det saknas tydlighet. Ett arbete med att upprätta en 

dagvatten plan är under uppstart. 

 

- Mariestad: Till viss del, se även svar på fråga 4. 

 

- Lysekil: Ja 

 

- Herrljunga: Den har börjat användas mer på senare tid då vädret mer har gjort sig till känna. 

 

- Tibro: ja 
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Fråga 6. Finns en samverkan med andra kommuner gällande Er 
dagvattenstrategi? Vänligen utveckla Ert svar. 

- Falköping: Nej 

 

- Lysekil: Nej 

 

- Skövde: Nej. 

 

- Vänersborg: Den ursprungliga policyn togs fram gemensamt med kommunerna i Trestad, dvs 

Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan. Just nu pågår ingen samverkan kring dagvatten. 

 

- Sotenäs: Nej, inte på VA-sidan 

 

- Trollhättan: Inte för del 2. När del 1 togs fram skedde det i samverkan med Uddevalla och 

Vänersborg. Det var Va-cheferna i de tre kommunerna som tog initiativet till steg 1 och en 

gemensam projektledare utsågs därefter. Kommunerna anpassade den gemensamma 

slutprodukten. Därav har de olika namn, bilder med lokala motiv etc. Vår kommun gjorde även 

en bilaga med ansvarsfördelning inom de kommunala förvaltningarna och det kommunala 

bolaget. 

- Härryda: Ja, det finns ett utbyte av erfarenheter och särskilt med kommuner som gränsar till 

vår kommun. Svenskt vatten har lagt stor vikt vid dagvattenhanteringen vid framtagande av 

P110 som kommer att bli ett styrdokument för kommuner. 

 

- Herrljunga: Den diskussion som förs är genom samverkansgrupper där det diskuteras olika 

lösningar på div problem. 

 

- Alingsås: Inte vad jag vet. 

 

- Tibro: Nej. Däremot försöker vi följa hur andra jobbar utifrån sina problem 

 

- Göteborg: Nej, inte mer än att vi läst andra kommuners strategier inför arbetet med vår nya. 
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Fråga 7. Varför finns det ingen särskild dagvattenstrategi i Er kommun? 

 

Det finns inte tillräckliga resurser för att upprätta en dagvattenstrategi 9 

Det finns inte tillräcklig kompetens för att upprätta en dagvattenstrategi 1 

Övriga 

 

Övriga svar: 

 

- Götene: Vi är nu i slutskedet för framtagande av en VA-plan. Detta har varit första 

steget i processen för oss. 

 

- Karlsborg: Ingen prioriterad fråga. 

 

- Essunga: Frågan har tidigare inte upplevts som ett problem. 

 

- Tjörn: Det finns inte tillräckliga resurser för att upprätta en dagvattenstrategi, Dåligt 

intresse och förståelse från allmänhet och politik. Alltså en pedagogisk utmaning för 

tjänstemännen. 

 

- Partille: Dagvattenpolicy på gång och är tänkt att antas under innevarande år. 

 

- Mark: Det finns ett förslag att uppdraget ska ges, men vi håller på att lösa vilken 

förvaltning som ska finansiera den. 

 

- Stenungsund: Det finns ett uppdrag att ta fram en dagvattenpolicy. 

 

- Skara: Det finns ett väl genomarbetat förslag till vatten- och avloppsvattenplan, som 

inkluderar dagvattenhantering. Planen är dock ännu inte antagen av den politiska 

ledningen. 

 

- Mölndal: Det har arbetats länge med en dagvattenpolicy, men det har inte blivit 

antagen ännu eftersom mark- och expoateringsavdelningen dragit i bromsen. Om den 

antas i sin senaste form kommer den att vara ett effektivt verktyg för att minska 

belastning på dagvattenledningar och inläckage till avloppsnätet, och för att bidra till 

funktionella ekosystem och trivsamma miljöer i bebyggda områden. 

 

- Munkedal: Ett arbete med att jobba fram strategi har inletts. 

 

- Svenljunga: Kommer upprättas under hösten och under 2016 tillsammans med VA-

12 



Planera för dagvatten- en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid 
dagvattenhantering 

Bilaga B:7 

plan. 

 

 

 

Antal dagliga svar. 

 

 


