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Informationsmöte om 
dagvatten i Åsa



Agenda

• Välkomna - presentationsrunda
• Bakgrund
• Planerad förstärkning
• Hur jag som fastighetsägare 

kan bidra till lösningar
• Respons/frågor
• Öppen dialog i mingel



Presentationsrunda



Bakgrund
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Utveckling av Åsa
• Flera kommande detaljplaner 

som innebär en förtätning av Åsa 
centrum, exploateringar i 
Skantzes ängar, Norra Åsa och 
Åsa berg detta kräver utökning  
av dagvattensystemet.

• 1: Skantzes ängar
• 2: Norra Åsa
• 7: Åsa berg
• C: Åsa Centrum

Bebyggelseområden och utredningsområden enligt 
den fördjupade översiktsplanen för Åsa som antogs 
av kommunfullmäktige 2013.



VA-huvudmannens ansvar

• Lagen om allmänna vattentjänster – inrättande av verksamhetsområde
• Anläggningen ska tillgodose skäliga anspråk på säkerhet (praxis 10 års 

återkomsttid)
• Skyfall en annan sak



Övers
Skyfall
Delat ansvar mellan 
flera parter



Åtgärder på den egna fastigheten

Vad kan jag göra själv?



Skydd mot skyfall
• Invallning, styra 

vattenflödet
• Marken ska luta bort 

från huset
• Skydda källartrappor, 

källarfönster, 
garagenedfarter mm

• Koppla bort spygatter 
från ledning och 
pumpa istället

• Vad har jag i källaren?
• mm Bilder från NSVA 

och Byggahus



Lästips från kommunens hemsida



Förändring av dagvatten



Valt lösningsförslag
• Åsa dagvattensystem förstärks med:

Nya ledningar längs Åsa Villaväg (OBS! Ej 
beslutade, fortsatt utredning krävs kring behov, 
utformning och ledningsdragning)
Ett svackdike längs Åsa Bäckväg
Nya ledningar i Stora Badviksvägen

Exempel på ett svackdike





Plats 1



Plats 2



Plats 3



Plats 4



Plats 5



Tidsplan 

• 2022-06 Detaljprojektering

• 2023-03 Tillstånd*

• 2023-02 Objektupphandling

• 2023-03 Delge entreprenad*

• 2024-03 Byggnation

*Beräknad utan överklagan



Påtår och mingel

Önskar era synpunkter på uppsatta ritningar
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