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Hantering av dagvatten i Ljungby Kommun 
Detta material om dagvatten är en sammanställning av miljö- och byggförvaltningen och 

innehåller information om dagvattenhantering. Dels redovisas de krav miljöbalken ställer om 

anmälan av dagvattenanläggningar, dels riktlinjer för rening. 

Vad är dagvatten? 
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan det bildas av nederbörd i form av regn, 

snösmältning samt framträngande grundvatten som tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor eller på 

genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller reningsverk. Det som 

speciellt karaktäriserar dagvatten är dess ojämna flöden. Nollflöden kan plötsligt förbytas i 

häftiga flöden som kan ske i samband med snösmältning eller vid kraftiga regn.  Det finns 

ingen definition på dagvatten i svensk lagstiftning. 

 

Det är viktigt att skilja på dagvatten och förorenat dagvatten. Förorenat dagvatten kan kallas 

för avloppsdagvatten och det kan behöva renas i en dagvattenanläggning. Det är viktigt att 

särskilja detta gentemot andra dagvattenanläggningar, vars syfte ofta är att bara bortleda 

vattnet. 

Problem med dagvatten 

Andelen hårdgjorda ytor i samhället har ökat och därmed också mängden dagvatten som ska 

tas omhand. På hårdgjorda ytor samlas ofta föroreningar från till exempel trafik och biltvätt 

vilket förorenar dagvattnet. När regnvatten kommer i kontakt med olika byggmaterial av 

exempelvis koppar, lyktstolpar och vägräcken finns det risk att metaller och andra ämnen 

löses upp och hamnar i dagvattnet. Föroreningshalterna är i allmänhet låga i dagvattnet men 

innehåller vissa halter av tungmetaller, kolväten, sot, stoft och mineralpartiklar. Ofta leds 

förorenat dagvatten direkt ut till sjöar och vattendrag som får försämrad vattenkvalitet.  

 

I framtiden väntas klimatförändringarna medföra ökad risk för extremt väder med både 

kraftigare nederbörd och torka. När dagvattensystemen inte klarar av att ta omhand vattnet 

kan det leda till ras, skred och översvämningar som ger skador på byggnader, vägar och i 

värsta fall personskador. Kraftiga regn tillsammans med felkonstruerade dagvattensystem kan 

också innebära risker för hälsa och miljö om avloppsvatten bräddas till omgivningen.  

 

Dagvattnet leds i allmänhet via ledningar eller diken till en lämplig recipient (sjö eller 

vattendrag). Bortledandet av dagvatten ändrar naturliga avrinningsförhållanden eftersom 

vatten som annars skulle infiltrerats leds bort. Dessa ändrade förhållanden kan leda till att 

grundvattennivåer sjunker vilket kan orsaka skador på byggnader och vägar genom sättningar 

i marken. Dessutom kan avledande av dagvatten ibland ske till annan recipient än den 

naturliga vilket kan ge konsekvenser på vattentillgång och ekosystem.  

 

Kommunens myndighetsutövning regleras av miljöbalken, plan- och bygglagen samt lagen 

om allmänna vattentjänster. Vid ny- och ombyggnation samt underhåll kan kommunen vidta 

förebyggande åtgärder i egna fastigheter, trafikanläggningar, parker och hus för att nå hållbar 

dagvattenhantering. När kommunen säljer eller arrenderar mark kan villkor om 

dagvattenhanteringen skrivas med i avtalet. Det är viktigt att kommunen informerar 



 
fastighetsägare, verksamhetsutövare samt allmänheten om varför det är viktigt att hantera 

dagvatten på rätt sätt. 

Lagstiftning 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att ordna med 

vattenförsörjning och avloppshantering. Enligt § 6 i LAV är kommunen skyldig att ordna med 

en allmän VA-anläggning om det krävs för skyddet av människors hälsa och miljö.  Om det 

finns ett behov av avledning av dagvatten är det kommunen som är skyldig att ordna en 

lösning för detta. Om ingen avledning krävs enligt 6 § är ligger ansvaret på fastighetsägaren, 

kommunen, väghållaren, verksamhetsutövaren och så vidare. 

Enligt 9 kapitlet 1 § i miljöbalken är utsläpp av avloppsvatten i anläggningar i mark, 

vattenområden eller grundvatten en miljöfarlig verksamhet. Vidare förklaras i 9 kapitlet 2 § 

att avloppsvatten är det som avleds för avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för 

en viss eller vissa fastigheters räkning. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand 

på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer enligt 9 

kapitlet 7 §. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 

utföras. Det är endast inom detaljplan som avvattning av mark räknas som avloppsvatten. För 

att släppa ut avloppsvatten från tätbebyggelse krävs att vattnet genomgår slamavskiljning, 

enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §. Detta gäller dock inte om 

avloppsvattnet inte är förorenat.  

För att inrätta en avloppsanordning som inte är ansluten till en vattentoalett krävs en anmälan 

till kommunala nämnden enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §. 

Exempel på sådan avloppsanordning kan vara dagvattendamm eller fördröjningsmagasin. 

Utifrån lagstiftningen måste hänsyn tas till dagvattnets förorening och mängd samt 

recipientens känslighet. Utifrån det kan en bedömning göras om vilka åtgärder som ska vidtas 

i det aktuella fallet. 

Anmälan dagvattenhantering 
Redan i antagandet av detaljplan är det viktigt att uppmärksamma hanteringen av dagvatten 

och om rening krävs innan utsläpp till recipient. För att sedan inrätta dagvattenanläggningen 

krävs att det anmäls till miljö- och byggnämnden. Se miljö- och byggförvaltningens blankett 

för detta. Om en dagvattenanläggning ska ändras ska detta också anmälas. Exempel på 

ändring kan vara större vattenmängder ansluts eller att reningsfunktionen ändras. 

Tänk på att dagvattenanläggningen kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt 

förordningen om vattenverksamhet, detta handläggs av länsstyrelsen. 

I anmälan ska följande uppgifter redovisas: 

- Ansvarig för dagvattenanläggningen, vid anläggandet och för skötsel 

- Dimensioneringsberäkningar 

- Vad för typ av dagvatten som ska omhändertas och eventuella föroreningar. 

- Skötselrutiner. 



 
- Rutiner för provtagning eller liknande. 

 

Krav på rening ställs utifrån dagvattnets mängd, halt av förorening av recipientens känslighet. 

Stockholmsvatten har tagit fram en mall för föroreningshalter i dagvatten, se nedan. Vid 

bedömning av dagvattenanläggningar måste hänsyn tas till föroreningshalterna. Observera att 

vid industriområde är det viktigt att ta hänsyn till de aktuella verksamheterna och vilka risker 

som finns i varje fall.  

Exempel på dagvattenanläggningar är bassänger, torrdammar, fördröjningsmagasin och 

oljeavskiljare. Syftet kan både vara att bortleda dagvatten och rena det. 

När miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om dagvattenanläggning granskas 

denna med avseende på dimensionering, reningsfunktion och recipientens status. Därefter 

fattas ett beslut med försiktighetsmått samt eventuella skötselrutiner. Dessutom kan ytterligare 

uppgifter komma att krävas in, så som egenkontrollprogram och provtagningsrutiner. 

När anläggningen har varit i drift under ett par år kan miljö- och byggförvaltningen utföra 

tillsyn av anläggningen. Då kan exempelvis rutiner för provtagning, egenkontroll och skötsel 

granskas. 

Riktlinjer för rening 
Vilka krav som ställs på rening beror på markanvändning. För industriområden och 

parkeringar ställs högre krav jämfört med grönområden och lokal gator, se tabell nedan. 

Vid utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten måste hänsyn tas, dels till 

recipienten men också verksamhetens omfattning. I samband med detta kan miljö- och 

byggförvaltningen komma att ställa krav på utsläppshalter från verksamheter och 

dagvattenanläggningar.  



 

 

Recipienter av dagvatten 
Dagvattnet samlas upp och leds vidare ut till vattendrag. Ibland rinner det igenom någon form 

av dagvattenanläggning som renar vattnet men oftast rinner det bara rakt ut. Dagvattnet 

innehåller flera olika föroreningar som förs med till recipienten. I Ljungby tätort leds det 

mesta av dagvattnet till Lagan. För övriga tätorter leds dagvattnet till de vattendrag som är 

närmst nedströms. 

Vid bortledning av dagvatten är det viktigt att ta hänsyn till den ekologiska status som 

recipienten har. För att ta reda på detta är det lämpligt att använda VISS, 

vatteninformationssystem Sverige (se, www.viss.lanstyrelsen.se). Där går det att söka på det 

aktuella vattendraget och få fram dess status. Om inte recipienten når god ekologisk status är 

det viktigt att dagvattnet renas för att inte förorena vattendraget ytterligare. Det krävs en 

bedömning i det enskilda fallet för att ta ställning till vilka åtgärder som krävs och är rimliga. 

http://www.viss.lanstyrelsen.se/


 
 

Riktlinjer för dagvattenhantering 
Ljungby kommuns kommunstyrelse beslutade den 14 januari 2014 att anta en VA-plan för 

Ljungby kommun. I VA-planen redovisas Ljungby kommuns riktlinjer för 

dagvattenhantering, dessa riktlinjer följer nedan. 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder och iaktta 

de begränsningar som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada på människors hälsa, miljön eller annans fastighet. Avledning av 

dagvatten får inte medverka till att vattendragens ekologiska och kemiska status försämras.  

Riktlinjerna beskriver hur de övergripande principerna ska tillämpas inom de olika områden 

där hantering av dagvatten sker. I första hand ska man undvika förorening av dagvatten och 

omhänderta vattnet där det uppstår.  

 Dagvattenhanteringen ska vara säker, miljöanpassad samt energi och kostnadseffektiv.  

 Dagvattensystem utformas så att skador på byggnader, anläggningar samt natur- och 

kulturmiljöer undviks. 

 Den naturliga vattenbalansen ska, så långt det är tekniskt möjligt, inte påverkas av 

stadsbyggandet. 

 Förorening av dagvatten förebyggs redan vid källan och tillförseln av föroreningar till 

recipienter begränsas.  

 Dagvatten tas omhand så nära källan som möjligt och så långt det är möjligt återförs 

till mark (infiltration), sjöar och vattendrag utan att förorena dessa.  

 Flödet till nedströms liggande partier utjämnas genom fördröjning.  

 Förorenat dagvatten hanteras separat från rent dagvatten. 

 Dagvattenhanteringen klimatanpassas. Det innebär att dagvattenanläggningar, t.ex. 

genom trög avledning, planeras, dimensioneras och konstrueras så att de klarar av 

framtida extrem nederbörd.  

 Öppna dagvattenanläggningar utformas så att de upplevs som ett positivt inslag i den 

byggda miljön.  

 Byggnadsmaterial och konstruktioner som kan förorena dagvatten undviks. 

 

Trestegsprincipen 

För att nå nämnda miljömål tillämpas en trestegsprincip vid val av metod för 

omhändertagande av dagvatten. I trestegsprincipen är det tänkt att följa regnvattnets naturliga 

väg. De två första stegen är olika typer av lokalt omhändertagande. Det tredje steget kan 

tillämpas när dagvattnet inte kan omhändertas lokalt och behöver flödesutjämnas och i vissa 

falla renas för att sedan avledas kontrollerat till någon form av recipient.  

Lokalt omhändertagande av dagvatten: Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) består 

av flera olika lösningar för att behandla och omhänderta vattnet där det uppstår. Detta kan 

åstadkommas genom infiltration och perkolation.  



 
Flödesutjämning och rening: Det vatten som inte kan omhändertas lokalt, eller som kräver 

ytterligare rening leds till någon form av utjämning, fördröjning och rening.  

Avledning: Där förutsättningar saknas för punkt 1 och 2 enligt ovan, avleds dagvattnet till det 

kommunala ledningsnätet. 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Det finns många alternativa lösningar till de traditionella dagvattenledningarna som 

minimerar eller fördröjer dagvattenvolymen och dessutom har en renande effekt. Vilken 

lösning som väljs bestäms utifrån de lokala förutsättningarna såsom markens egenskaper, 

topografi, vattenförhållanden i marken, marktillgång.  

Dagvatten ska i första hand tas omhand på platsen där det uppstår, så kallat lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Förorenat dagvatten renas direkt vid källan för att undvika att 

förorena ytterligare vatten och markområden. I första hand ska infiltration ske på bevuxen 

mark.  

Utanför verksamhetsområde har fastighetsägaren/exploatören ansvaret att finna lämpliga 

lösningar för dagvattenhanteringen på fastigheten.  

När ska LOD inte användas? 

LOD- lösningar är inte alltid tillämpliga och ska generellt undvikas när: 

 Dagvattnet riskerar att skada värdefull natur eller biologisk mångfald. 

 Grundvattennivån är hög. 

 Dagvattnet är mycket förorenat och inte genomgått tidigare rening. 

 Marken är förorenad och risken för urlakning är stor. 

 Det finns risk att infiltration av förorenat dagvatten når områden där grundvattnet eller 

ytvatten används till dricksvattenproduktion.  



 
 

Flödesutjämning och rening 

För att åstadkomma en reningseffekt är det vanligt att utforma diken så att flödet blir lugnt 

och uppehållstiden lång för att fånga upp partiklar och näringsämnen i den växtlighet som 

etablerar sig i diket. Dammar har magasinerande och fördröjande effekt med viss 

reningsförmåga. De används ofta vid vägavvattning eller ibland för avvattning av större 

bostads- och industriområden. Dammarna utförs till exempel. med fasta och svagt lutande 

slänter och kan utföras med konstant, eller endast periodvis förekommande vattenspegel.  

Dagvattenmagasin eller andra metoder som fördröjer kan minska belastning och dimensioner 

på dagvattenledningar nedströms.  

Bottenlösa brunnar eller perforerade ledningar, på ett säkerhetsavstånd från byggnader och 

anläggningar, kan ofta utföras för att flödesutjämna eller ta hand om små flöden.  

Flödesdämpande åtgärder kan utföras med t ex gröna tak med vegetationslager, förstärkta 

gräsbevuxna ytor med armering och vattengenomsläppliga ytskikt.  

Avledning 

Där förhållandena i marken eller tomtens storlek och placering är olämplig för lokalt 

omhändertagande kan överskottsvattnet som inte tas upp av jordlagret eller fördröjningen 

behöva avledas.. En anslutning till en kommunal dagvattenservis eller ett dike måste då ske 

för att hand om vattnet. Det händer att befintliga ledningssystem inte klarar de flöden som 

uppstår vid mycket kraftiga regn eller snösmältning. Nya planområden behöver utformas så 

att avledning även kan ske ovan mark via gator eller diken. Diken och svackdiken 

transporterar dagvattnet öppet och har en viss magasinerande förmåga samt infiltrations- och 

reningseffekt. En planering ska finnas även för hantering av eventuella instängda lågpunkter. 

Dagvattnet som resurs 

Öppna dagvattenlösningar är det bästa sättet att ta hand om dagvattnet såsom det skulle ha 

tagits omhand om naturen varit fri från mänsklig påverkan. Genom att låta vattnet infiltrera 

och rinna långsamt kommer man närmare vattnets naturliga kretslopp. Öppna 

dagvattenlösningar består till exempel av diken, dammar och våtmarker.  

Öppna dagvattenlösningar är bättre än ledningsnät i marken av flera anledningar: 

 Dagvattnet fördröjs, dvs. det rinner långsamt eftersom det rinner på en ”grövre” yta 

(till exempel gräs eller grus) än vad det skulle ha gjort i ett rör.  

 Dagvattnet kan infiltrera och fylla på grundvattnet i marken. På så sätt undviks 

sättningar i marken som kan påverka husgrunder. 

 En öppen dagvattenhantering sker avdunstning. 

 Dagvattnet renas effektivt från föroreningar innan de når sjöar eller vattendrag.  

 Genom att återskapa våtmarksmiljöer i form av dagvattendammar ökar 

förutsättningarna för en rik biologisk mångfald. 



 
 Dagvattendammar utformade på ett estetiskt tilltalande sätt uppfattas ofta som ett 

positivt inslag i den bebyggda miljön.  

 Det är lättare att upptäcka eventuella fel i en ytlig hantering av dagvattnet än om 

hanteringen sker i rör under mark.  

 Det är mer kostnadseffektivt än att anlägga kulverterade ledningar.  

Principer för dagvattenhantering 

Utifrån riktlinjerna som gäller för alla som hanterar dagvatten, redovisas här nedan principer 

som bör tillämpas på dagvattenhanteringen inom olika kategorier av områden där hantering av 

dagvatten sker.  

Nyexploatering av tomtmark 

Dagvattenhanteringen utreds tidigt i plan- och byggprocessen för att underlätta och skapa 

utrymme för dagvattenhanteringen. Vattnets avrinningsmönster i ett exploateringsområde bör 

ligga till grund för hur bebyggelsen planeras. I planutredningen beskrivs hur 

dagvattenhanteringen kan lösas, vilka behov som finns för ytor, eventuell rening, fördröjning 

etcetera. I vissa planärenden kan en förprojektering behöva göras för att dagvatten och 

avrinningen ska hamna på en lämplig höjd med hänsyn till terrängen.  

Lokalt omhändertagande 

I första hand väljs LOD på tomtmark så långt det miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt är 

möjligt. Den lokala vattenbalansen bibehålls genom infiltration, utnyttjande av regnvatten för 

bevattning m.m.  

Flödesutjämning, rening och avledning 

Om inte LOD är möjligt tas dagvattnet omhand genom öppen dagvattenavledning. Grönytor 

eller gröna stråk ska avsättas för öppen transport och infiltration. Fördröjningsmagasin, 

dammar och våtmarker är exempel på möjliga lösningar.  

 Dagvatten och dräneringsvatten leds frånskilt spillvattnet och får inte ledas till 

kommunal spillvattenledning.  

 Inget orenat dagvatten får föras direkt ut till recipienten.  

 Öppna dagvattenanläggningar utformas så att de upplevs som ett positivt inslag i 

miljön.  

Befintliga bebyggda områden avseende tomtmark 

Till befintliga bebyggda områden hör exempelvis centrumområden, bostadsområden och 

industriområden. Som tomtmark räknas mark som ligger i direkt anslutning till en eller flera 

byggnader som behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål, till 

exempel en villatomt. Någon behandling, rening, av dagvattnet finns oftast inte. Vid 

förändring i ett område t.ex. i samband med detaljplanearbete eller bygglovsärende utreds om 

dagvattenhanteringen behöver förändras t.ex. att koppla felkopplade serviser till rätt ledning.  



 
Lokalt omhändertagande  

Fastighetsägaren ska uppmuntras att omhänderta rent dagvatten lokalt inom tomtmark genom 

infiltration eller perkolation, i synnerhet om dagvattensystemet är överbelastat och/eller 

kombinerat. 

Fastighetsägare ska informeras om fördelarna av lokalt omhändertagande av dagvatten och 

uppmuntras till åtgärder i samband med om- och tillbyggnader.  

Flödesutjämning, rening och avledning 

Saknas förutsättningar för LOD ska avledning ske genom en öppen dagvattenavledning och 

på ett för platsen tilltalande sätt. Utjämning och fördröjning eftersträvas, i synnerhet om 

dagvattensystemet nedströms är överbelastat och/eller kombinerat.  

Förorenat dagvatten renas.  

Dagvattnet ska om möjligt fördröjas, reduceras och renas genom användning av öppna 

dagvattensystem.  

Platser för hantering av extrem nederbörd skapas där det är nödvändigt.  

Allmänna parker, grönytor och lekplatser 

Allmänna platser såsom grönytor och parker spelar en viktig roll i omhändertagandet av 

dagvatten. Växtbeklädda ytor hjälper till att fördröja dagvattnet och rena det genom 

infiltration. På dessa ytor kan även dammar och slingrande diken anläggas som ökar trivseln, 

estetiken och den biologiska mångfalden i området. Vid ombyggnationer ska kommunen 

alltid försöka genomföra förbättringar av dagvattenhanteringen. 

Lokalt omhändertagande 

I första hand väljs LOD och den lokala vattenbalansen ska bibehållas genom infiltration med 

mera. 

 

Fotot är taget i ett parkområde i kvarteret Annelund och visar exempel på LOD. 



 
Flödesutjämning, rening och avledning 

Det dagvatten som inte kan tas omhand lokalt eller som kräver ytterligare rening leds vidare 

till någon form av utjämning och rening. Fördröjningsmagasin, dammar och våtmarker är 

exempel på möjliga lösningar. Fördröjning eller annan anläggning ska utformas på ett för 

platsen säkert och tilltalande sätt.   

Dagvattnet ska om möjligt fördröjas, reduceras och renas genom användning av öppna 

dagvattensystem. 

Platser för hantering av extrem nederbörd skapas där det är nödvändigt.  

 

 
Fotot är taget utmed Märta Ljungbergsvägen  och visar exempel  
på samlad fördröjning i form av en anlagd damm. 

 

Allmänna gator, vägar, parkeringar och torg 

Trafiken är en av de största orsakerna till förorening av dagvatten. De hårdgjorda ytorna 

bidrar till att den naturliga vattenbalansen rubbas och medför ökad risk för att vattnet kan 

rinna orenat till närmaste recipient. Hårdgjorda ytor medför också att vattnet rinner fortare än 

i växtbeklädda diken och att översvämningar kan uppstå på grund av att ledningsnätet blir 

överbelastat. I samband med gatuunderhåll ska dagvattenhanteringen om möjligt förbättras 

och mängden föroreningar i dagvattnet begränsas där så är möjligt och motiverat.  

Lokalt omhändertagande  

LOD tillämpas där så är möjligt och den lokala vattenbalansen bibehålls genom infiltration 

med mera. 

Genomsläppliga beläggningar, där det tekniskt och ekonomiskt är möjligt, som tillåter 

infiltration förordas såvida dagvattnet inte är mycket förorenat.  



 
Flödesutjämning, rening och avledning 

Fördröjning eller annan anläggning ska utformas på ett för platsen säkert och tilltalande sätt. 

Dammar bör användas för fördröjning och rening vid vägavvattning.  

Förorenat dagvatten från trafikytor renas där så anses nödvändigt och möjligt. Vid 

nyanläggning omhändertas dagvattnet så att föroreningarna så långt som möjligt kan 

avskiljas. 

Avledning av dagvatten ordnas så att skadeverkningar vid miljö- och trafikolyckor minimeras.  

Snöupplag placeras så att snöns smältvatten inte når recipienten direkt, utan ges möjlighet till 

infiltration eller översilning på mindre känslig mark. Större upplag av snö sker i samråd med 

miljökontoret. När det är möjligt hanteras förorenad snö separat från mindre förorenad snö.  

 

 
Fotot är taget utmed Långgatan  och visar Karlsrobäcken som  
utgör en form av trög avledning. 

 



 

 
Fotot är taget utmed Helsingborgsvägen och visar exempel på 
flödesutjämning, rening och avledning. 


