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Förord
I samband med arbetet med Fördjupad översiktplan för Kungsbacka stad har som följduppdrag angivits att en policy för dagvatten
ska tas fram. Detta uppdrag tillkom då man
såg att det fanns ett behov av gemensamma
riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen.
Arbetet har utförts som ett samarbetsprojekt
mellan förvaltningarna Teknik, Plan & Bygg
och Miljö & Hälsoskydd.

Arbetsgruppen
Projektledare Mikael Lindgren, Teknik
Anna-Karin Ljungman, Teknik
Lars Persson, Teknik
Charlotte M. Bourghardt, Teknik
Rolf Kihlström, Teknik
Annika Thörneby, Plan & Bygg
Christian Andersson, Plan & Bygg
Daniel Helsing, Miljö & Hälsoskydd
Anders Gustafsson, Miljö & Hälsoskydd
Styrgrupp har varit Kungsbacka kommuns
utvecklingsgrupp för samhällsplanering.
Utöver personerna i styr- och arbetsgrupp
har ytterligare personal på förvaltningarna
bidragit med kunskap.
Policy och riktlinjer för dagvatten fastställdes
av kommunfullmäktige 10 april 2012.
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Sammanfattning
Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi
får allt fler hårdgjorda ytor, vilket medför att
vattnets naturliga kretslopp påverkas genom
att nederbörden inte infiltrerar. Följderna blir
grundvattensänkning, sättningar och uttorkning av naturliga vattendrag.

Föroreningar
Dagvattnets innehåll av föroreningar beror
av markanvändningen, och dagvatten från
trafikytor är särskilt förorenat. De vanligaste
föroreningarna är tungmetaller, oljor, näringsämnen och toxiska kolväten.
Genom att begränsa föroreningar vid källan
uppstår ett minskat behov av att omhänderta
och rena stora flöden av dagvatten.

LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) innebär att dagvattnet renas och fördröjs där nederbörden faller. Vid nyexploatering av områden ska LOD väljas när de
tekniska förutsättningarna är gynnsamma.
Det finns olika metoder såsom infiltration
med vattengenomsläppliga beläggningar, in-

filtration till stenkistor, fördröjningsdammar,
gröna tak och dagvattenkassetter.

Åtgärder
Kungsbacka kommun har en rad recipienter
med vitt skilda flöden, volymer, naturvärden
och känslighet. Recipienterna har därmed
olika förutsättningar att kunna ta emot det
dagvatten som bildas. Dagvattnets negativa
effekt på recipienten kan minskas genom renande och fördröjande åtgärder.

genom bra skötselrutiner för dagvattennät,
gator, parkeringar och parker. Ansvarsfördelningen när det gäller dagvattenavledningen i
olika typer av områden har beskrivits – dels
ansvaret mellan förvaltningar och dels ansvaret för andra aktörer som privata fastighetsägare, samfälligheter och väghållare.

Snöröjning
Snö innehåller i allmänhet mer föroreningar
än regnvatten. Det är därför viktigt att ha bra
rutiner för snöhantering. Bortforsling av snö
ska ske till upplag där smältvattnet inte kan
ge någon direkt påverkan på recipienten.
Möjligheten att förbättra närmiljön ska alltid beaktas när dagvattenhantering planeras.
Riktlinjer har tagits fram och beskrivs för
olika situationer – nyexploatering, befintligt
byggda områden, allmän plats och industriområden.
Föroreningarna till dagvattnet kan minska

Dagvatten är bland annat regn som rinner undan från hårdgjorda ytor.
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1 MÅL- OCH STYRDOKUMENT
”Vision för Kungsbacka” handlar om hur
kommunen ska möta medborgarnas behov
av arbete, boende, trygghet, utbildning och
upplevelser, hur företag lockas till kommunen
och hur Kungsbacka stad ska växa. Visionen
anger åt vilket håll utvecklingen ska gå på
lång sikt. Citat ur visionen: ”Kungsbacka ska
utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbar kommun”. Kommunfullmäktige har beslutat om visionen.
Riksdagen har beslutat om 16 miljömål för
Sverige. Av dessa är det åtminstone sex som
direkt eller indirekt berör dagvattenhantering:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö

Syftet med de nationella målen är att vi ska
lämna över ett samhälle till nästa generation
där de stora miljöproblemen är lösta.

Miljömålsarbetet bedrivs på nationell, regional och kommunal nivå. I Kungsbacka har
kommunfullmäktige antagit ”Miljömål för
Kungsbacka 2008-2015”. Dessa mål är vägledande för alla som bor och verkar i kommunen. Under det övergripande miljömålet
”Giftfri miljö” finns målet att ta fram riktlinjer för omhändertagande av dagvatten inom
den kommunala verksamheten.

EU:s ramdirektiv
EU:s ramdirektiv för vatten har som mål
att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och vattenkemisk status. Riksdagen
har beslutat om en nationell vattenförvaltningsförordning som bland annat reglerar
hur åtgärdsprogram ska fastställas för att nå
målen.
Planläggning enligt Plan- och Bygglagen
är ett viktigt styrmedel. Möjligheter till att
förbättra närmiljön ska alltid beaktas vid
planeringen av dagvattenhanteringen. Genom planering av mark- och vattenanvändningen skapas förutsättningar för ett lokalt
omhändertagande av dagvatten, LOD. Det
innebär att dagvattnet inte leds till sjöar, hav
och vattendrag direkt, utan först renas lokalt
i mark eller dammar. I detaljplaner regleras

hur dagvattenhanteringen ska genomföras.
Det är viktigt att ta hänsyn till markens förutsättningar. Detaljplanen bör klargöra det
tekniska utförandet och ansvarsfördelningen
för till exempel en LOD-anläggning.
Kommunens VA-taxa reglerar kostnader för
vatten, spillvatten och även dagvatten. För
dagvatten fördelas kostnaderna på gatu- och
parkmark samt fastighet. Huvudmannen för
en allmän VA-anläggning får meddela föreskrifter (ABVA) om hur anläggningen får
användas enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

2 LAGSTIFTNING
De viktigaste lagarna för dagvattenhantering
framgår nedan.

Miljöbalken
Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalkens allmänna
hänsynsregler, med krav bland annat på att
skyddsåtgärder ska vidtas när det är skäligt,
är generella.

Hårdgjorda ytor som vägar och parkeringar blir allt fler i samhället. Det skapar mer dagvatten.
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De gäller alltså även för hantering av dagvatten och för verksamheter som till exempel
kan förorena dagvatten, oavsett de särskilda
regler som finns i balkens nionde kapitel.
Enligt de särskilda reglerna om miljöfarlig
verksamhet (9 kap), räknas dagvatten från
tätbebyggelse och från begravningsplatser
som avloppsvatten. Utsläpp av sådant dagvatten är miljöfarlig verksamhet.

Lagen om allmänna vattentjänster
Från 1 januari 2007 gäller Lag om allmänna
vattentjänster (SFS 2006:412), som syftar
till att säkerställa att vattenförsörjning och
avlopp ordnas i ett större sammanhang, om
det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Med avlopp avses
bland annat bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats. Samlad bebyggelse är minst 20 fastigheter.

Det vatten som rinner ned i gatubrunnarna hamnar till slut i ett vattendrag, en så kallad recipient.

Plan- och bygglagen, PBL
Plan och bygglagens syfte är bland annat att
främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. PBL innehåller bestämmelser om planläggning av mark, vatten och om byggande.
Planläggningen är kommunens ansvar.
Översiktsplanen (ÖP) ger vägledning för beslut om mark- och vattenanvändningen och
är inte juridiskt bindande. Det är däremot
detaljplaner, som för olika områden reglerar
mark-, vatten- och bebyggelseanvändningen.
Genom planeringen skapas förutsättningar
för t.ex. ett lokalt omhändertagande av dagvatten i kommunen.

Jordabalken
Jordabalken handlar bland annat om rättsförhållandet för fast egendom. Bestämmelser
om rättsförhållande mellan grannar finns i 3
kap. Var och en ska vid nyttjande av fastighet
ta skälig hänsyn till omgivningen så att skada
inte uppstår. Vid grävning och liknande arbeten ska man vidta de skyddsåtgärder som
är nödvändiga för att förebygga skada på angränsande mark. En ändring av det naturliga
dagvattenflödet får således inte göras om det
innebär negativa konsekvenser för omgivande mark.

Tabell 2. Olika vattendrag i Kungsbacka, så kallade recipienter, och deras känslighet.

Fastighetsbildningslagen
I fastighetsbildningslagen finns de allmänna
lämplighets- och planvillkoren för fastighetsbildning (avstyckning, klyvning mm). En
fastighet ska vara lämplig för sitt ändamål.
Om fastigheten ska användas för bebyggelse,
ska det finnas möjlighet till anordningar för
vatten och avlopp. Fastighetsbildning får inte
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ske i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser. Om en detaljplan
föreskriver lokalt omhändertagande av dagvatten ska detta beaktas även i fastighetsbildningsärenden.

tenmängder i åar, bäckar och diken. Kraftiga
flöden grumlar vattnet och material transporteras och sedimenterar sedan på botten.
Denna grumling kan skada vattenlevande
organismer och fisk.

Anläggningslagen

Beroende på kända naturvärden och den
bedömda känsligheten för den påverkan
som nuvarande dagvattentillförsel kan medföra, har recipienterna delats in i tre grupper;
mycket känslig, känslig och mindre känslig
– se tabell 2 och figur 1 här intill. Känslighetsbedömningen är en tämligen grov sammanvägning av kända förhållanden. Om en
sjö eller vattendrag restaureras eller andra
fisk- eller vattenvårdsåtgärder genomförs
kommer recipientens naturvärde att öka vilket innebär att det finns anledning att omvärdera recipientens känslighetsbedömning.
Innan vidare undersökningar är gjorda får
varje enskild recipient bedömas när det är
aktuellt. Biflöden som inte återfinns i tabellen erhåller samma känslighetsbedömning
som huvudfåran.

Genom ett anläggningsbeslut enligt anläggningslagen knyts fastigheter till en gemensam anläggning oavsett vem som äger fastigheten. Anläggningen ska vara nödvändig för
att fastigheterna ska kunna fungera på lång
sikt. Fastigheterna erhåller ett andelstal som
anger dess kostnadsansvar i anläggningen.
Fastigheterna har skyldighet att utföra, underhålla och driva anläggningen. Ofta sker
detta genom en samfällighetsförening som
registreras hos Lantmäteriet. Föreningen
fungerar som juridisk person och kan upphandla tjänster (t ex dikesröjning) för delägarnas gemensamma behov.

Väglagen
Väglagens tillämpningsområde är allmän väg,
ej gata när kommunen är väghållare. Till väg
hör vägbana och övriga anordningar.

3 FÖRORENINGAR I
DAGVATTEN
Källor till föroreningar i dagvatten är exempelvis trafik, förbränning, fria metallytor som
tak, stolpar och räcken samt atmosfäriskt
nedfall. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på vilken slags yta
dagvattnet runnit över. Tiden mellan nederbördstillfällena påverkar föroreningshalterna.
I början av ett regn innehåller dagvattnet de
högsta halterna föroreningar. De vanligaste
föroreningarna är tungmetaller, oljor, näringsämnen och toxiska kolväten. I tabell 1
listas ämnen som förekommer i dagvatten,
hur de påverkar miljön samt de vanligaste
källorna.

4 RECIPIENTER
AV DAGVATTEN
I KUNGSBACKA
KOMMUN
Kungsbacka kommun har en rad recipienter
med vitt skilda flöden, volymer, naturvärden
och känslighet. Recipienterna har därmed
olika förutsättningar att kunna ta emot det
dagvatten som bildas inom respektive avrinningsområde. Dagvatten kommer i ojämna
flöden. Vid kraftiga regn samlas stora vat-

5 PRINCIPER FÖR
DAGVATTEN
HANTERING
5.1 Angripa källorna
För en hållbar och kostnadseffektiv hantering av dagvatten ska föroreningar begränsas
vid källan. Det leder till ett minskat behov av
att omhänderta och rena dagvatten samt att
påverkan på recipienter minskar.
Kommunen ska aktivt verka för att angripa
källor genom att:
zz Informera allmänheten om hushållskemikalier och andra föroreningar som
påverkar dagvattnet (till exempel biltvätt
på gatan).
zz I bygglovsprocessen förespråka alternativ
till bly, koppar och zink som byggmaterial.
zz Vid tillståndsprövning av verksamheter
ställa krav på rent dagvatten, enligt
miljöbalken.
zz Utöva miljötillsyn med krav på skyddsåtgärder hos företag som hanterar
oljeprodukter.
zz Minska avloppsbräddningar.
zz Använda vägsalt så lite som möjligt.
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5.2 Lokalt omhändertagande
av dagvatten, LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) går ut på att rena och fördröja dagvatten där nederbörden faller. Regn-, snöoch smältvatten ges ökade möjligheter till
infiltration, perkolation, avdunstning och rening lokalt. Målet med LOD är att behandla
dagvatten före utsläpp för att undvika att
recipienter skadas av föroreningar samt att
utjämna höga flöden.
Öppna, ytliga system eftersträvas i stället för
slutna ledningar. Föroreningar tas upp av
växter och fastnar i jord och förs inte vidare
till vattendrag eller sjöar.
Det är stora fördelar med att ta hand om nederbörden lokalt på tomtmark med både fördröjning och rening av dagvattnet vilket leder
till en minskad belastning på vattendrag och
ledningsnät. LOD-metoder är kostnadseffektiva lösningar i stället för dyra tekniska installationer för att fördröja eller avleda vatten
under längre eller kortare tider. Det är viktigt
att komma ihåg att infiltrationsförhållanden
ofta är sämre på vintern. Is, tjäle och snö kan
hindra vatten från att infiltrera ner i marken.
Nederbörd kan samlas upp i regntunnor, ledas till infiltrationsytor, stenkistor, diken eller
dammar.
Kommunen ska ständigt verka för LOD,
detta bland annat genom att i planer och
VA-saneringsområden förespråka metoden
och rekommendera den för fastighetsägare.
Vid nyexploatering av områden ska LOD
väljas då de tekniska förutsättningarna tillåter detta. Olika LOD-metoder presenteras i
bilaga 2.

5.3 Markanvändning och
reningskrav
För att värna den biologiska mångfalden,
värdefulla naturmiljöer, recipienter, dricksvattentäkter och badplatser behöver dagvattnet i vissa fall renas. Metod för hantering
av dagvattnet ska väljas utifrån dagvattnets
föroreningshalt och recipientens känslighet.
Ofta kan dagvatten renas lokalt med metoder som dammar eller översilningsytor. I hårt
belastade områden såsom parkeringsplatser,
trafikleder och vissa industriområden kan
det behövas mer komplexa dagvattenanläggningar som exempelvis oljeavskiljning. Tabell
3 ger en vägledning för hur olika områden
förorenar dagvatten och vilka åtgärder som
behöver vidtas innan dagvattnet kan infiltrera i marken eller ledas till en recipient.
Dagvattenavledning och behov av rening
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ska bestämmas utifrån varje områdes förutsättningar. Hänsyn ska tas till markanvändningen och till recipientens känslighet.

5.4 Drift och underhåll
För att minska föroreningar till dagvattnet är
god skötsel av gator, parkeringar och parker
nödvändigt. Det ska finnas rutiner för underhåll av dagvattenanläggningar. Exempel på
dagvattenanläggningar som måste skötas är
fördröjningsmagasin och avskiljare.
Rutiner ska också finnas för gatsopning och
tömning av dagvattenbrunnar. Produkter och
kemiska ämnen som används till drift och
skötsel ska väljas utifrån kriteriet bästa miljöval.
Vid projektering ska skötselkrav och kostnadsberäkning för skötsel specificeras där så
är möjligt. VA-avdelningen ansvarar för drift
och underhåll av kommunens huvudledningar för dagvatten. Ansvarsfördelningen för
olika områden framgår av tabell 5, sidan 13.

mer främst från trafiken men också från atmosfären. Eventuell bortforsling ska ske till
upplag där smältvattnet inte direkt påverkar
recipienten.
Ansvarsfördelning för snöröjning
zz Förvaltningen för Teknik ansvarar
för Kungsbacka centralort och en del
av gång- och cykelvägnätet utmed de
statliga vägarna. Trafikverket ansvarar
för större vägar utanför centralorten.
Enskilda vägföreningar ansvarar för
övriga vägar.
zz Fastighetsägare ansvarar för gångbanor
och trottoarer i anslutning till enskilda
fastigheter inom centralorten.

6 RIKTLINJER FÖR
DAGVATTEN
HANTERING

5.5 Snöhantering
Nederbörd i form av snö innehåller mer
föroreningar än regn. Innehållet är en mängd
olika ämnen såsom tungmetaller, kolväten
och näringsämnen. Föroreningarna kom-

Möjligheter att förbättra miljön ska alltid
beaktas när dagvattenhantering planeras. Det
gäller särskilt i nya områden, men om möjligt
även i befintliga områden. En helhetsbedöm-

Vattendrag i Kungsbacka kommun.
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ning av dagvattenhanteringen ska göras utifrån områdets karaktär. Investeringar ska göras där insatsen ger mest nytta. Hantering av
dagvatten ska planeras utifrån miljömässigt,
tekniskt och ekonomiskt långsiktigt hållbara
lösningar.

6.1 Vid nyexploatering
I detaljplanearbetet ska geotekniska, geologiska, hydrogeologiska, gestaltningsmässiga
och funktionella förutsättningar undersökas
för att ligga till grund för val av lämplig dagvattenhantering. Vid nivåsättning ska hänsyn
tas till förväntade klimatförändringar.
Riktlinjer
zz Dagvattenhantering ska beaktas så tidigt
som möjligt i planprocessen.
zz Den naturliga vattenbalansen ska inte
påverkas negativt av stadsbyggandet.
zz Långsiktigt hållbara system ska skapas
som kommer att fungera tillfredställande i flera generationer.
zz Dagvattnet ska utnyttjas som en positiv
resurs i stadsbyggandet.
zz Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras
och ersättas med alternativa material för
att minska dagvattenavrinningen.

LOD ska utnyttjas så långt som möjligt i nya
planområden. I detaljplanen ska ansvar för
aktuell lösning tydligt framgå.

6.2 I befintligt byggda områden
Äldre bebyggda områden har ofta ett konventionellt avledande av dagvatten med ledningsnät. Problem med felkoppling av dagvatten till spillvattennätet finns fortfarande
och måste åtgärdas.
Vid VA-sanering eller förtätning ska fastighetsägare i första hand omhänderta dagvatten inom tomtmark genom LOD.

6.3 Allmän plats; parker,
grönytor och torg
Vid utformning av dagvattenlösningar ska
möjligheter att skapa bättre biologiska förutsättningar beaktas. Trivsel, säkerhet och
estetik är viktigt.
Riktlinjer
zz Infiltration ska eftersträvas där förutsättningar finns.
zz Vid ombyggnation ska möjligheten till
förbättring av dagvattenhanteringen
utredas.
zz Öppna dagvattensystem ska anläggas
där så är möjligt om behov finns.
zz Dagvattenanläggningar ska utformas på
ett tilltalande och säkert sätt.

6.4 Allmän plats; gator, vägar och parkeringar
Trafiken förorenar dagvattnet med tungmetaller, oljerester, däckpartiklar med mera.
Riktlinjer
zz Rening av dagvatten ska utföras om det
anses möjligt och motiverat, se avsnitt
5.3.
zz Spridning av föroreningar i samband
med dagvattenhantering ska förebyggas
genom ett kontinuerligt underhåll, se
avsnitt 5.4.
zz Katastrofskydd ska övervägas så att
miljöskadorna vid eventuella olyckor
begränsas.

6.5 Industriområden
Dagvatten från industriområden varierar i
sammansättning beroende på verksamheters
art och trafikbelastning till och i områdena.
Riktlinjer
zz Vid tillsyn och prövning av verksamheter
ska krav ställas på dagvattenhanteringen
med utgångspunkt från miljöbalken.
zz I varje enskilt fall bedöms dagvatten-

hanteringens utformning – till exempel
bensinstationer ska ha separat oljeavskiljning för dagvattnet.

7 ANSVARS
FÖRDELNING
Inom planlagda områden och i samlad bebyggelse betraktas dagvatten som avloppsvatten i lagens mening (MB kap 9 § 2).
Enligt Lag om allmänna vattentjänster § 6
(2006:412) är kommunen skyldig att tillse att
allmän VA-anläggning kommer till stånd om
det med hänsyn till hälsoskyddet eller miljön behöver ordnas i ett större sammanhang.
I tabell 5 anges vem som har ansvar för att
dagvattenavledningen ordnas och fungerar i
olika typer av områden.

7.1 Ansvar mellan
förvaltningar
Ett gott samarbete mellan förvaltningarna
är nödvändigt. Varje förvaltnings specifika
kunskap ska respekteras i samarbetet mellan
förvaltningarna. Varje förvaltnings ansvar redovisas nedan.
Kommunstyrelsens förvaltning
En planprocess för ett nytt område börjar
alltid hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning (planavdelningen) ansvarar
för att tidigt kalla berörda förvaltningar till
ett startmöte där bland annat dagvattenfrågan tas upp.
Avdelningen Planering & Exploatering ansvarar för avtalsfrågor. Exploateringsavtal
och genomförandebeskrivning tillhörande en
detaljplan reglerar exploatörens skyldigheter
för dagvattenfrågor och vem som är ansvarig
för framtida skötsel (ägare av anläggningen).
Plan & Bygg
Förvaltningen ansvarar för framtagande av
detaljplaner. Förvaltningen väger samman
dagvattenfrågorna med övriga förutsättningar för att få fram en så bra slutprodukt som
möjligt. I samband med planarbetet ska det
göras en dagvattenutredning. Plan och Bygg
ansvarar för att utredningen utförs.
Vid bygglovsprövning ska val av byggnadsmaterial beaktas. Plan & Bygg har ansvar
för tillsyn enligt Plan- och Bygglagen samt
ansvar för att sprida information om dagvattenpolicyn i bygglovsärenden till enskilda
personer, exploatörer och byggarbetsplatser.
Miljö & Hälsoskydd
Ansvarar för prövning och tillsyn enligt Mil-
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jöbalken. Anmälan av dagvattenanläggning
ska göras till Miljö & Hälsoskydd som kan
föreskriva villkor och försiktighetsåtgärder.
Det är deras uppgift att lyfta fram dagvattnets eventuella miljömässiga påverkan. Vid
påverkan av människors hälsa eller på miljön
är det ett ärende för Miljö- och Hälsoskydd.
Förvaltningen ska medverka i startmöte för
varje plan och ingår i projektgruppen kring
varje detaljplan. Förvaltningen är även remissinstans i skedena planprogram och detaljplan.
Teknik
I planprogrammet ska möjligheterna till dagvattenhantering utredas av Teknik. Detta ska
samordnas med behovet av grönytor och rekreation. Detta arbete ligger sedan till grund
för en dagvattenutredning som tas fram i
samband med detaljplan. I projekteringsskedet deltar Teknik i projekteringsmöten
där lösningar ska granskas och godkännas.
I byggskedet kontrollerar byggledare att blivande kommunala anläggningar byggs enligt
handlingarna. Teknik är en potentiell beställare av dagvattenanläggningen och anmäler
detta till Miljö & Hälsoskydd. Teknik ansvarar för att ta emot klagomål rörande dagvatten – se bilaga 4.
Trafik och Park har ansvar för avvattning
av allmänna ytor såsom parker, gator, GCvägar, parkeringsytor och torg. Trafik och
Park har även ansvar för anläggningar (diken,
makadamdiken, oljeavskiljare och dagvattenpumpstationer) som renar vägdagvatten och
dagvatten från parkeringsytor. Trafik och
Park sköter underhåll av gatudagvattenbrunnar, öppna diken och trummor samt förvaltar
eventuella parkanläggningar i anslutning till
öppna dagvattenlösningar. Gatusopningen
ska hålla hög standard för att undvika föroreningar i dagvattnet. Snöhantering ska skötas på ett bra sätt. Kemikalier som används i
verksamheten ska inte påverka dagvattnet, se
avsnitten 5.4 och 5.5.
VA-avdelningen ansvarar för att styrdokumenten ABVA och VA-taxa är förenliga
med dagvattenpolicyn. Avdelningen ansvarar
även för avledning av dagvatten från fastigheter inom kommunens verksamhetsområde
för dagvatten. VA-avdelningen sköter driften
och underhållet av kommunens huvudledningar för dagvatten.
Service
Ansvarar för att kommunens fastigheter
uppfyller de krav på dagvattenhantering som
ställs vid ny- och ombyggnad.
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Fritid
Ansvarar för att markområden i kommunens
idrotts-, motions-, fritids- och badanläggningar anläggs så att dagvattensituationen
utvecklas i enlighet med policyns intentioner.

7.2 Externt ansvar för andra
aktörer som privata fastighetsägare, väghållare och
exploatörer
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över
vattenverksamhet
enligt
förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Med vattenanläggning avses till exempel diken och rör som nedlagts i dränerande syfte.
Den som äger en vattenanläggning är skyldig
att underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena.
Enkelt kan man säga att det är den som låter
utföra en åtgärd som är ansvarig. Vid problem med dagvatten finns det flera lagrum
som kan vara tillämpliga, se kapitel 2.

En privat exploatör ansvarar för att kontakta
Teknik i projekteringsskedet.

7.3 Gemensam förvaltning av
dagvattenanläggningar
Ibland krävs ett samlat grepp för ett visst vattenområde. Det finns situationer där många
fastighetsägare har ansvar för olika delar av
till exempel ett vattendrag eller dike. Därmed krävs förvaltning i samverkan mellan
olika fastighetsägare, väghållare med flera.
Det finns olika former för fastighetsägare att
ordna gemensam förvaltning av dammar, diken eller andra anläggningar för hantering av
dagvatten; samfällighetsföreningar, markavvattningsföretag eller gemensamhetsanläggningar.

REFERENSER
Dagvattenpolicy för Varbergs kommun,
2008
Dagvatten - policy och handlingsplan,
Jönköpings kommun, 2009
Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2002

Privata fastighetsägare ansvarar för det vatten
som uppkommer inom den egna fastigheten.
Trafikverket är väghållare för statliga vägar
och har därmed ansvaret för rening och avledning av dagvatten från dessa områden.

Trafikledsplan för Kungsbacka stad, Kungsbacka kommun och GF Konsult AB, 2007
Dagvatten, så här gör vi! Göteborgs stad
2010

Så kallade gröna tak minskar belastningen på dagvattennätet.
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Tabell 1. Lista över ämnen som förorenar dagvatten (Dagvatten – policy och handlingsplan, Jönköpings kommun 2009).
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Tabell 3. Vägledning för åtgärder vid olika typer av markamvändning (Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2002).
Reviderad 2020-00126 NTE protokollsutdrag 2020-03-18 § 27 Revidering av dagvattenpolicy

Tabell 4. Reningseffekt för olika typer av anläggningar. Värdena baseras på mätningar, grova beräkningar och uppskattningar.
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Bilaga1: Förklaring av begrepp
ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna
		
vatten- och avloppsanläggning.
Ackumulera
Gradvis över tid öka i mängd.
Avloppsvatten
Spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Avrinningsområde
Område som avgränsas av vattendelare inom vilket ytvattenavrinningen sker till
		
en recipient.
Bräddning
Process då avloppsvatten släpps ut i en recipient utan att först behandlats i ett
		
reningsverk.
Dagvatten 		Regn- och smältvatten från tak, gator och andra ytor som inte tränger ned i marken.
Dräneringsvatten
Överflödigt vatten i mark som avleds i rör, dike eller liknande för att hålla torrt
		
runt till exempel husgrunder.
GC-väg
Gång- och cykelväg.
Grundvatten
Vatten i marken som ligger under grundvattenytan, det vill säga den nivå där
		
vattnets tryck är lika med atmosfärtrycket.
Infiltration		Då vatten sakta rinner ner genom marken och renas genom sand- eller gruslager.
Kylvatten		Vatten som används vid kylning till exempel i en industriprocess.
Lag om allm. vattentjänster Den lag som i huvudsak gäller för allmänna vatten- och avloppstjänster.
LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD, innebär att dagvatten tas om 		
		
hand där det bildas genom infiltrationeller lokal fördröjning av dagvattnet.
Oljeavskiljare
Anordning som hindrar eventuellt oljespill från att nå och orsaka skada i
		
ledningar, reningsverk eller i recipient.
Perkolation		Långsam rörelse i vatten genom lager av poröst material.
Policy		Grundprinciper för en organisations handlande i en viss fråga.
Recipient		Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten, till exempel havet, en
		
sjö eller ett vattendrag.
Spillvatten 		Förorenat vatten från hushåll och industrier.
Suspenderat material
Fritt svävande partiklar i vatten.
Svackdiken		Grunda diken för öppen avledning av dagvatten.
Tungmetaller
Metaller - till exempel bly, koppar, kvicksilver, nickel och kadmium.
VA		Vatten och avlopp.
VA-sanering
Egna brunnar och enskilda avlopp ersätts med kommunalt dricksvatten och rör
		
som leder spillvattnet till ett av kommunens reningsverk.
Verksamhetsområde
Det område där huvudmannen är skyldig att tillhandahålla en eller flera
		
VA-tjänster.
Kemisk fällning
Process där fosfater i avloppsvatten bildar kemiska föreningar med till exempel
		
aluminium eller järn. Det bildas flockar som kan avskiljas genom
		
sedimentering eller flotation.
Ytvatten
Vatten i sjöar och vattendrag, diken och på marken. Kan även innefatta
		
dagvatten.
Öppen dagvattenhantering När dagvatten avleds i öppna system, exempelvis svackdiken, diken, dammar,
		
våtmark etc.

Policy & Riktlinjer
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Bilaga 2: Exempel på LOD-metoder
Uppsamling
Regntunnor är ett enkelt sätt att samla upp
takvatten som kan utnyttjas till bevattning.

Stuprörs placering
Via stuprörsutkastare leds takvatten till en
ränndal i betong, natursten eller liknande.
Det krävs minst en decimeters fall de två
första metrarna från huset för att undvika
fuktskador. Vid infiltration av takvatten brukar man räkna med att infiltrationsytan behöver vara 1-2 gånger så stor som den anslutna ytan. För omhändertagande av eventuellt
överskottsvatten kan man i lägsta punkten
anlägga en kupolbrunn som ansluts till dike
eller som sista alternativ till det kommunala
dagvattensystemet.

Infiltration med vatten
genomsläppliga belägg
ningar
Genomsläppliga beläggningar kan vara
singel, naturgrus, betonghålsten eller genomsläpplig asfaltbeläggning. Beläggningar ger
en kortvarig fördröjning där vatten transporteras vidare ner i marklagren eller dräneras bort till ett dräneringssystem. Cirka 30
procent av dagvattnet avdunstar från beläggningsytan. Genomsläppliga beläggningar
fungerar dåligt i branta områden.

Infiltration till stenkistor
Stenkistor är en vanlig metod att avleda
dagvatten. När stenkistor anläggs, ska man
räkna med en begränsad livslängd på ett
par decennier då de med tiden sätter igen.
Infiltrationen från stenkistan påverkas av
jordens kvalitet och genomsläppligheten
kan bli begränsad om jordlagren är täta.
Grundvattenytans nivå påverkar möjligheten
att anlägga magasin. En stenkista bör förses
med en avtappningsledning där vatten kan
avledas vid höga flöden. Galler som rensas
regelbundet hindrar löv med mera att täppa
till stenkistan.

Avledning till diken
På större fastigheter kan det fungera bra att
samla upp dagvattnet i ett svackdike med en
kombinerad funktion av infiltrationsyta och
öppet avledningssystem. Svackdiken anläggs
ofta som ett grunt dike på gräsytor.
Om svackdiket inte har ett naturligt utlopp
till omgivande mark eller vattendrag, bör
diket nedströms förses med en kupolbrunn
som ansluts till kommunens dagvattensystem
när sådant finns. Kupolbrunnen behöver normalt bara utnyttjas vid extrema nederbördstillfällen.
Om det är stora ytor som ska avvattnas kan
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en stenfyllning anläggas under svackdiket,
vilket då fungerar som fördröjningsmagasin.

Fördröjningsdamm
Utöver skönhetsvärden och ökad biologisk
mångfald ger dammar en förlängd infiltrationstid, ökad avdunstning och vattenrening
genom olika biologiska processer. Magasin
med mycket vatten och stort djup kräver att
dammen är tät. Kanter och slänter utformas med tanke på säkerhet för att förhindra
olyckor.

Infiltration i marken
Den mest effektiva LOD-metoden är infiltration i marken. Förutom att ge skönhetsvärden och biologisk mångfald kan växter
avdunsta vatten, fastlägga giftiga ämnen och
bidra till att rena vattnet genom mikrobiologiska processer i rotzonen. Markens förmåga
att leda vattnet vidare under markytan beror
på jordens egenskaper.
Dagvattnet renas generellt bäst i markens
översta, biologiskt aktiva skikt. När dagvattnet har passerat växtskiktet och de översta
cirka 20 centimetrarna i jorden, är det i
allmänhet renare än om det passerat ett reningsverk. Man kan räkna med att en etablerad gräsmatta kan ta emot ett kraftigt regn
på 40 mm utan att det sker någon avrinning
alls från ytan och gräsytan har en stor kapacitet att avdunsta vatten. Det är viktigt att
vatten inte rinner till andra fastigheter och
där orsakar översvämmning. Ett enkelt sätt
att fördröja vatten på grönytor är att höja
dagvattenbrunnen i befintliga lågpunkter så
att gallret hamnar 10- 20 centimeter ovanför
markytan.

Gröna tak
Takvegetationen påverkar urban hydrologi
och har en positiv effekt på mikroklimatet i
stadsmiljö. Fördröjningseffekten är begränsad vid långvariga regn, men över längre tid
tar gröna tak upp ungefär hälften av all nederbörd och avlastar ledningsnätet. Torktåliga fetbladsväxter skyddar tak mot UV-ljus
och stora temperaturvariationer och bromsar
därmed takets åldringsprocess. Studier visar
att rätt utförda gröna tak inte ökar risken för
fuktskador på hus.

Dagvattenkassetter
Ett alternativ till traditionell stenkista är
dagvattenkassetten. Kassetten tar liten plats.
Storleken bestäms alltid av markens genomsläpplighet och förväntad nederbörd. Flera
kassetter kan kopplas ihop för att hantera
stora mängder vatten på en liten yta. Genom
att regelbundet hålla rent på tak, i silar och
i brunnar undviks igensättning av anläggningen.

Dagvatten i Kungsbacka

Exempel på dagvattendamm vid Vickans äldreboende i Onsala.

Tabell 5. Ansvar för dagvattenavledningen i Kungsbacka.
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Bilaga 3: Trafikbelastning i Kungsbacka kommun

Vägar och gator i Kungsbacka kommun som har en trafikbelastning på mer än 8 000 fordon per dygn.

Karta över aktuella gator och vägar.
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Bilaga 4: Rutin för klagomålshantering rörande dagvatten

Har du frågor om eller problem
med dagvatten,
börja med att gå in på kom
munens hemsida
www.kungsbacka.se/dagvatten
.
Klagomål rörande dagvatten ska
vara skriftliga
och lämnas till expeditionen på
Teknik som förmedlar ärendet till berörd förv
altning om det är
kommunens ansvar. I annat fall
ges upplysning
om vart man ska vända sig.
Adress:		
		
		

Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Teknik
434 81 Kungsbacka

Telefon:
		

0300-83 41 05
(Expeditionen på Teknik)

E-post:		

teknik@kungsbacka.se

Ett klagomål ska innehålla följand

e:

•
•
•

Datum
Den klagandes adress
Beskrivning av problemet och des
s effe

kter
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Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi
får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket
påverkar vattnets n
 aturliga kretslopp.
Följderna kan bli grundvattensänkning, sättningar och uttorkning av naturliga vattendrag.
Därför är det viktigt att det alltid finns en dagvattenlösning i planering och genomförande
av byggprojekt av olika slag.
I den här broschyren hittar du Kungsbacka
kommuns policy och riktlinjer för dagvattenhantering.

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • Telefon 0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se
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