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Regeringens etappmål för dagvatten
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[----- Kvartersmark -----] [--------------------- Allmän plats -------------------]
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Kommunen och VA – håll koll på era roller!
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Den offentliga
makten utövas
under lagarna!
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Ekkällan, Linköping
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Kommunala roller
TILLSYN, MB
PLANERING, PBL

HUVUDMANNASKAPET, LAV
BEREDSKAP, LSO
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Oklara ansvarsgränser
• Den enskildes ansvar att avleda och ta omhand (MB).
• Kommunens, vahuvudmannens, skyldighet att avleda
enligt (LAV).
• Kommunens, planmyndighetens, skyldighet att planera
markanvändningen (PBL).
• Kommunens, räddningstjänstens, skyldighet att ha
olycksberedskap (LSO).
• MB
LAV
PBL
LSO
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Miljöbalken och dagvatten
•Vem är verksamhetsutövare?
•När krävs det en anmälan för
inrättande av en
dagvattenanläggning?
•Vilka reningskrav ställs?
Katolska kyrkan Uppsala, bra
omhändertagande av takfärg
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Lag om allmänna vattentjänster och dagvatten
• När inträder kommunens skyldighet
•
•
•
•

att avleda och rena dagvatten?
Vem ska utreda det kommunala
ansvaret?
Vilka vattenmängder omfattas av
kravet i LAV?
Hur smutsigt dagvatten måste va
huvudmannen ta hand om?
Risk för mögel i bostäder pga
översvämning Se MÖD M 1021416
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Vretgränd, Uppsala
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Plan och bygglagen och dagvatten
Insikten om att det är en prövning av markens lämplighet
• Den ekonomiska aspekten, all mark är inte lämplig för bebyggelse
• Att bedöma markens lämplighet för det önskade ändamålet.
• Hur mycket dagvattenplanering kräver ÖP resp. Dpstadiet?
• Vem bekostar dagvattenutredningarna?
• Vilka planbestämmelser får kommunen skriva?
• Vilka möjligheter finns det att garantera markens lämplighet genom:
• Planbestämmelser?
• Markanvisningsavtal eller exploateringsavtal?
• En senare miljötillsyn?
• LAV?
Ekkällan, Linköping
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Lag om skydd mot olyckor och dagvatten
• Vilket planeringsansvar har kommunen?
• Hotkartor
• Riskkartor

• För vilka regnmängder/vattennivåer ska kommunen ta höjd?
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Fundera redan tidigt i planprocessen över
vilka brister i ÖP, som kan botas senare…
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Några viktiga slutsatser
• Oklara ansvarsgränser
• Miljöbalken är tillämplig på dagvattenavledning
• Det hanteras ofta i MB som ett ”enskilt avlopp”

• LAV är en tvingande offentlig rättslig reglering
• Den bygger inte på önskemål eller tyckande

Ekkällan, Linköping

• Det ansvar som inte omfattas av LAV, måste kommunen fånga upp med PBL.
• Planbestämmelser måste ha stöd i 4 kap. PBL
• Kan inte kommunen visa att det går att hantera dagvattenfrågan, är marken
inte lämplig för bebyggelse
• Inom §6områden ansvarar VAhuvudmannen för avledning och rening.
• Men för vilket dagvatten?

• LSO styr endast ansvaret för olyckor.
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Vill du veta mer ?
• Ekolagen genomför utbildningar
i dagvattenjuridik på egen hand.
• Ekolagen genomför utbildningar
i dagvattenjuridik och –teknik åt
VAguiden.se, tillsammans med
WRS.
• Ni är välkomna att höra av er!
• Tack för er medverkan!
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