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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hur avloppsvatten ska hanteras i tät bebyggelse har varit en fråga för samhällsplaneringen 

sedan länge, men lösningarna på problemet har varierat med tiden. Fram till och med 1800-

talet transporterades både spill- och dagvatten obehandlat i rännstenar eller öppna diken ut till 

närmsta vattendrag. I slutet av seklet började man istället anlägga underjordiska ledningar för 

avledande av avloppsvatten och skälen till detta var i huvudsak sanitära - man ville helt enkelt 

undvika lukt, smittspridning och förorening av dricksvattenbrunnar. Avloppsvattnet leddes 

dock fortfarande orenat ut i vattendragen och först under 1930-talet uppfördes landets första 

reningsverk.  I de första ledningar som anlades avleddes i de flesta fall spill- och dagvattnet 1

gemensamt, vilket ledde till problem med överbelastning av reningsverken vid häftiga skyfall. 

För att undvika översvämning bräddades avloppssystemet så att det orenade vattnet helt en-

kelt kunde rinna ut vid för ändamålet avsedda bräddningspunkter. För att minska belastningen 

på reningsverken började man på 1950-talet istället anlägga separata rörsystem för dag- och 

spillvatten, där dagvattnet inte leds in i reningsverket utan forslas i rör direkt ut till vattendra-

gen.  

 Det är först under senare år kunskapen kring dagvatten ökat och numera vet vi att 

dagvatten kan innehålla en betydande mängd föroreningar beroende på vilka slags ytor det 

kommit i kontakt med.  I stadsnära vattenförekomster kan en ansenlig mängd av de tillförda 2

föroreningar härstamma från orenat dagvatten, där vägytor och korroderande byggnadsmate-

rial är två betydande föroreningskällor.  Trots detta renas endast en marginell del av landets 3

dagvatten innan det släpps ut.  Idag har vi också mer kunskap om vilka effekter  förorening4 5 -

arna kan ha på våra vattendrag och detta tillsammans med ökade krav att bevara och förbättra  

kvaliteten på de europeiska vattendragen sätter dagvattenfrågan än mer i fokus.  6

 Samtidigt som medvetenheten kring dagvattnets miljöpåverkan ökat har det också till-

kommit ytterligare utmaningar som måste hanteras i samhällsplaneringsprocessen. De klimat-

förändringar vi står inför kommer för Sveriges del sannolikt leda till en genomsnittlig årsme-

delnederbörd som är 20-60 % större i slutet av seklet än under perioden 1961-1990. Neder-

börden bedöms öka under alla årstiden, men särskilt under vinterhalvåret och särskilt i norra 

 Svenskt Vatten 2016, s 16.1

 Malmqvist, Svensson & Fjellström 1994, s 20-37. Alm, Banach & Larm 2010, s 29-41.2

 Malmqvist, Svensson & Fjellström 1994, s 20-37. Helmreich, Hilliges, Schriewer & Horn 2010, s 991. Svenskt Vatten 2016, s 27.3

 Naturvårdsverket 2017, s 9.4

 Naturvårdsverket 2017, s 18.5

 Genom EU-direktiv 2000/60/EG - en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.6
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Sverige.  Den ökade uppvärmningen kommer troligen även att innebära förändrade neder7 -

bördsmönster med ökad risk för både torka, kraftiga skyfall  och förekomst av mycket långva8 -

riga regn . Plötsliga skyfall riskerar att föra med sig ansamlade föroreningar vilket kan leda 9

till att recipienten under en kort period får ta emot höga halter skadliga ämnen.  En ytterliga10 -

re utmaning för framtidens dagvattenhantering är städernas befolkningstillväxt och förtät-

ning , som inte sällan leder till att ytor som tidigare kunde fördröja eller infiltrera dagvatten 11

måste tas i anspråk för bebyggelse. 

 Både mängden och föroreningsgraden i det dagvatten som ska omhändertas riskerar 

alltså att öka, vilket i regel inte bedöms vara rimligt att hantera i dagens rörsystem.  Istället 12

för att avleda dagvatten i slutna system förordas nu allt oftare olika slags öppna lösningar som 

kan hantera betydligt större mängder vatten så att det når recipienten i rätt mängd vid rätt till-

fälle och dessutom kan renas på vägen.  Vilka lösningar som är aktuella beror på vilka slags 13

föroreningar dagvattnet behöver renas från, recipientens känslighet, placering, markens ge-

nomsläpplighet, yta och topografi. Exempel på alternativa sätt att hantera dagvatten kan vara 

dammar, våtmarker, biofilter, infiltrationsanläggningar, svackdiken, våtmarker eller gröna 

tak.  14

 Gemensamt för de olika alternativa lösningarna är att de är betydligt mer ytkrävande 

än rör i mark, vilket gör frågan om markåtkomst central. Åtgärderna har också som regel stör-

re effekt ju närmre källan de utförs, vilket i sin tur väcker frågor kring ansvarsfördelningen 

mellan det allmänna och den enskilde fastighetsägaren. Om de första tio millimetrarna av var-

je enskilt regn med hjälp av t. ex. gröna tak skulle fördröjas inom respektive fastighet skulle 

ca 80% av det totala årsvolymen nederbörd kunna omhändertas innan det når det allmänna 

dagvattensystemet.  Fördröjning av en relativt liten mängd dagvatten inom den egna fastig15 -

heten kan alltså innebära en avsevärd minskning av andelen dagvatten som måste omhänder-

tas nedströms i systemet. Men vilka möjligheter har kommunen att reglera omhändertagande 

av dagvatten på privat mark? Har kommunen med dagens lagstiftning tillräckliga verktyg för 

att kunna säkerställa dagvattenlösningar som kan möta den framtida nederbördsökningen?

  SMHI 2019, elektronisk källa. Förändring av årsnederbörd i Sverige, scenario RCP2,6, RCP4,5 och RCP8,5 där det senare sce7 -
nariet med störst nederbördsökning ligger närmast de uppmätta koldioxidtrenderna.
 Olsson § Foster, s 4. Olsson, Berg, Eronn, Simonsson, Södling, Wern & Yang 2018, s 31-39.8

 Svenskt Vatten 2016, s 35.9

 Naturvårdsverket 2017, s 16, elektronisk källa.10

 Se Boverket 2012, elektronisk källa.11

 Svenskt Vatten 2016, s 27.12

 Svenskt Vatten 2016, s 38.13

 Blecken 2016, s 14-20.14

 Svenskt Vatten 2016, s 29.15
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Frågan har uppmärksammats och analyserats ur olika perspektiv av både myndigheter , riks16 -

dag  och branschtidningar , men sällan med fokus på detaljplanens roll. I denna uppsats vill 17 18

jag därför ta tillfället i akt och undersöka vilka möjligheter kommunen har att styra över dag-

vattenhanteringen på enskilda tomter genom reglering i detaljplan. 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda och diskutera gällande rätt avseende kommunens möjlighet 

att i detaljplan reglera dagvattenhantering på enskilda tomter. 

1.3. Metod och material 
För att besvara uppsatsens primära syfte, att utreda gällande rätt, kommer jag att utgå från 

rättskälleläran och således studera lag, förarbete, prejudikat och doktrin. Rättskällorna har en 

traditionell inbördes hierarki där lagtext skall beaktas, praxis och förarbeten bör beaktas och 

doktrin får beaktas.  Jag kommer således i första hand att utgå från lagtext som den mest 19

auktoritativa rättskällan, inte minst eftersom den skrivna lagen enligt regeringsformen 1:3 

(1974:152) (RF) är bindande. För att besvara denna uppsats frågeställningar är det i första 

hand aktuellt att studera plan- och bygglagens (2010:900) (PBL) fjärde kapitel, där utform-

ningen av detaljplaner regleras. Förutom PBL kommer de delar av miljöbalken (1998:808) 

(MB) samt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) (LAV) som är av relevans för fråge-

ställningen att behandlas. Även förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(1998:899) (FMH) kommer att beröras, liksom EU:s ramdirektiv för vatten .  20

 Även om lagstiftningen är den tyngst vägande rättskällan ger endast en genomläsning 

av lagtext sällan ett uttömmande svar på den aktuella frågeställningen. För att vidga förståel-

sen för bakgrund och syfte med de aktuella bestämmelserna kommer jag också att studera för-

arbetena till framförallt PBL och LAV. Förarbetena kan ge en aning om lagstiftarens intentio-

ner, men frågan om en bestämmelses specifika innebörd måste av naturliga skäl lämnas till 

rättstillämpningen att avgöra. På senare år har det genererats en del rättspraxis i form av avgö-

randen från mark- och miljööverdomstolen där dagvattenhantering i detaljplan berörs. Dessa 

domar är viktiga eftersom de är prejudicerande och således har stor betydelse för förståelsen 

av hur lagen ska tolkas i praktiken.  

 Se Naturvårdsverket 2017, elektronisk källa samt Havs- och vattenmyndigheten 2015, elektronisk källa.16

 SOU 2017:42.17

  Se Christensen 2016.18

 Peczenik, s 240-241.19

 Direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.20
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 De aktuella avgörandena har hittats genom sökningar på olika kombinationer av orden 

”dagvatten”, ”vatten”, ”vattentjänster”, ”plan” och ”detaljplan” i rättsdatabaserna Karnov och 

Infosoc under april 2019. Alla de rättsfall som hittats med hjälp av dessa sökkriterier och be-

dömts beröra reglering av dagvatten i detaljplan har beaktats i utredningen av gällande rätt 

inom området. Målen har i vissa fall bedömts utifrån äldre lagstiftning (ÄPBL), men de be-

stämmelser som har relevans för den aktuella frågeställningen har inte förändrats i sak och 

avgörandena har därför ansetts vara fortsatt relevanta.   

 Vad gäller doktrin så är dagvattenhantering i detaljplan är ett jämförelsevis smalt ämne 

och juridisk litteratur inom området förekommer i mycket begränsad omfattning. Miljöjuris-

ten Jonas Christensens behandlar dock frågan bland annat i Gipperth och Zetterbergs antologi 

”Miljörättsliga perspektiv och tankevändor”, som ger en bra översikt i ämnet. Också Gabriel 

Michanek och Charlotta Zetterbergs ”Den svenska miljörätten” har gett en god ingång till MB 

och dess koppling till PBL.  

 Eftersom jag i vanliga fall arbetar som planarkitekt på en kommun har jag med mig 

tidigare erfarenhet som på gott och ont kan komma att påverka både min förståelse för rätts-

området, problembilden och för eventuella lösningar. Jag har tidigare närmat mig frågan om 

dagvattenreglering som en del av detaljplaneprocessen, då som den aktör som tillämpar lag-

stiftningen, men varken utvärderar eller förändrar rätten. Denna erfarenhet har visserligen gett 

en del insikter men också producerat en hel del obesvarade frågor och ibland lämnat en känsla 

av att kommunen inte alltid har tillräckliga verktyg för att klara vare sig dagens eller framti-

dens krav på en säker dagvattenreglering. I uppsatsen vill jag därför i första hand så långt det 

är möjligt fastställa gällande rätt enligt traditionell juridisk metod, men kommer med detta 

sagt samtidigt att ha med mig perspektiv och erfarenheter från mitt arbete som färgar min 

tolkning och analys av området. I den sämsta av världar leder detta till alltför snäva och förut-

fattad argument i diskussionen. I den bästa av världar kan det dock innebära en möjlighet till 

en rättsvetenskaplig men samtidigt praktiknära analys av ett rättsområde. 
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2. Reglering av dagvatten 

2.1 Kommunens roll 
För att undvika översvämningar, erosion och andra framtida problem kopplat dagvatten krävs 

både kunskap och samordning mellan olika aktörer och kommunen innehar flera viktiga roller 

i denna process. Kommunen agerar dels som VA-huvudman med ansvar för det allmänna vat-

ten- och avloppsnätet, men också som tillsynsmyndighet enligt MB och som fastighetsägare 

och förvaltare av allmänna parker och gator. Kommunen spelar också en central roll i egen-

skap av planmyndighet med makt att styra över användningen av mark- och vattenområden.  

 De regler som rör hantering av dagvatten återfinns i flera olika lagar och författningar, 

men de mest centrala är LAV, MB och PBL. PBL är den lag som reglerar kommunens möjlig-

heter att styra över markanvändningen, bland annat genom att upprätta detaljplaner. LAV 

anger i vilka situationer kommunen är skyldig att ordna allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ningar och i MB finns bestämmelser som rör vattnets kvalitet och miljö- och hälsoskydd. 

Båda dessa lagar har betydelse för hur dagvattenfrågan kan regleras i detaljplan och ges därför 

en kort genomgång i följande kapitel.  

2.2 Lagen om allmänna vattentjänster 
LAV reglerar kommunens ansvar att ordna vatten- och avloppslösningar och förhållandet mel-

lan kommunen som huvudman för anläggningen och användarna av densamma. I LAV defi-

nieras avlopp som ”bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad be-

byggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten 

som har använts för kylning” (LAV 2 § 2 st). Dagvatten definieras i propositionen till samma 

lag som ”tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträng-

ande grundvatten” . Det är alltså själva avledandet av vattnet som gör att det omfattas av be21 -

greppet avlopp.  

 Kommunen har ett ansvar att ordna allmänna vatten- och avloppslösningar för befint-

lig eller blivande bebyggelse om det med hänsyn till människors hälsa eller miljö behöver ske 

i ett större sammanhang (LAV 6 §). I sådana fall måste kommunen inrätta eller utöka verk-

samhetsområdet för de va-tjänster som är aktuella.  Vad som menas med samlad bebyggelse 22

är inte direkt reglerat i lagtext men enligt förarbetena till den ursprungliga va-lagen (Lag om 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar) (1970:244) beskrivs 20-30 fastigheter vara en 

 Prop 2005/06:78, s 44.21

 Dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten.22
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lämplig utgångspunkt.  Skyldigheten att anordna allmänna VA-anläggningar kan dock uppstå 23

även vid ett färre antal fastigheter, beroende på hur stort miljö- och hälsoskyddsbehovet är i 

det enskilda fallet. Även enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt verksamhetsområde 

har ansetts ha ett så nära samband med befintlig bebyggelse och fördelar av att lösa VA-frågan 

i ett större sammanhang att de inkluderats i verksamhetsområdet.  LAV omfattar alltså alla 24

områden med samlad bebyggelse som har behov av en allmän dagvattenanläggning, oavsett 

om de ligger inom detaljplanerat område eller inte.   25

 Med LAV infördes skyldigheten att anordna allmänna vattenanläggningar utifrån mil-

jöhänsyn och inte bara utifrån hälsoskyddsaspekter, vilket var utgångspunkten i tidigare lag-

stiftning.  Om dagvattnet från ett område med samlad bebyggelse riskerar att förorena recipi26 -

enten eller motverka att en miljökvalitetsnorm uppfylls måste alltså av miljöskäl en allmän 

dagvattenanläggning med lämpliga reningsåtgärder inrättas. Det finns dock ingen skyldighet 

för kommunen att enligt LAV ordna allmänna vattentjänster av andra orsaker, exempelvis för 

att motverka översvämning, skred och ras eller andra klimatrelaterade problem.   27

 Kommunen är enligt LAV inte skyldig att omhänderta spillvatten som avviker kraftigt 

från normalt hushållsspillvatten och behöver inte heller ta emot avloppsvatten som ”med stör-

re fördel kan avledas på annat sätt” . För dag- och dränvatten finns dock inte motsvarande 28

undantag beskrivna utan kommunen har, om behovet finns inom ett område med samlad be-

byggelse, relativt långtgående skyldighet att ta emot sådant vatten, oavsett föroreningsgrad 

och mängd.  Kommunens ansvar enligt LAV går inte heller att förändra genom t. ex. detalj29 -

planeläggning eller andra överenskommelser i genomförandeavtal.  

 Även om kommunen enligt LAV är skyldig att tillhandahålla allmänna vattentjänster 

exempelvis för bortledande av dagvatten är det fortfarande den enskilde fastighetsägarens an-

svar att omhänderta dagvattnet inom den egna fastigheten. Fastighetsägaren ska se till att det 

vatten som inte kan infiltreras inom fastigheten leds till den förbindelsepunkt  som kommu30 -

nen har anvisat. För avlopp som leds i ledningar utgörs det ofta av kopplingspunkten till det 

allmänna nätet som i regel ligger i fastighetsgräns, men för dagvatten som avleds i öppna lös-

 Prop 1955:121, s 82.23

 Prop 2005/06:78, s 42.24

 Prop 2005/06:78, s 47.25

 Prop 2005/06:78, s 130.26

 Christensen 2013, s 126-127.27

 Prop 2005/06:78, s 43.28

 Prop 2005/06:78, s 43.29

 Förbindelsepunkten utgör gränsen som skiljer den enskilda anläggningen från den allmänna anläggningen.30
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ningar kan förbindelsepunkten vara mer diffus, exempelvis om dagvattnet leds över tomten 

ner i ett allmänt svackdike.  31

 I de områden där kommunen inte har skyldighet att anordna allmänna vattentjänster är 

det fastighetsägaren själv som ska tillse att dagvattnet leds bort och renas i den mån det är be-

hövligt i enlighet med miljöbalkens regler. Dagvattenhantering utanför samlad bebyggelse 

kan ske helt i enskild regi men också göras tillsammans med andra fastigheter genom en ge-

mensamhetsanläggning.  

  

2.3 Miljöbalken  
I MB finns bestämmelser kring miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, vattenskyddsområ-

den och markavvattning, vilket på olika sätt berör dagvattenfrågan. Enligt MB 9:2 omfattar 

begreppet avloppsvatten:  

1.  spillvatten eller annan flytande orenlighet,  

2. vatten som använt för kylning,  

3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för 

en viss eller vissa fastigheters räkning, eller 

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

För att dagvatten ska omfattas av begreppet avloppsvatten måste alltså någon slags mänsklig 

åtgärd för att leda vattnet i önskvärd riktning ha vidtagits och dels måste detta ha skett inom 

detaljplanerat område. För att vattnet ska ingå i begreppet avloppsvatten ska det också syfta 

till att lösa fler än enstaka fastighetsägares behov av vattenavledning. Enligt förarbetena till 

LAV innefattar det alltså inte de fall där: ”enskilda fastighetsägare inom en detaljplan genom 

särskild ledning avleder dag- och dränvatten enbart för sina fastigheter.” . I de fall dagvat32 -

ten avleds genom en för området eller del av området gemensam ledning är det dock i regel 

att anse som avloppsvatten och när avledandet sker via en allmän ledning är det alltid av-

loppsvatten.  33

 Utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet enligt (MB 9:1 p 1) och ska ”av-

ledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa 

eller miljön inte uppkommer” (MB 9:7). För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar 

 Prop 2005/06:78, s 61.31

 Prop 2005:06, s 44.32

 Prop 2005:06, s 44.33
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eller andra inrättningar utföras (MB 9:7). Något minimikrav för vilka avloppsanläggningar 

som ska anordnas anges inte utan beror på vilket reningsbehov dagvattnet har.  

 Det dagvatten som infaller under definitionen för avloppsvatten regleras också i för-

ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt FHM är det förbjudet att släppa 

ut avloppsvatten från tätbebyggelse i ett vattenområde om avloppsvattnet inte har genomgått 

längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras 

utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön (FMH 12 §). Enligt FMH krävs det 

en anmälan till kommunen för inrättande av ”annan avloppsanordning” utan wc vilket det i 

praktiken blir fråga om för en mindre dagvattenanläggning (FMH 13 §).  

 Sker avledningen av dagvatten endast för viss eller vissa fastigheters behov innefattas 

det inte i definitionen av avloppsvatten och omfattas inte heller av någon anmälnings- eller 

tillståndsplikt enligt MB. Precis som Christensen  konstaterar kan då exempelvis avledning34 -

en av vatten från stora parkeringsytor vid köpcenter undgå anmälningsplikt i de fall området 

ryms inom en enskild fastighet. Detsamma torde också gälla detaljplaner för exempelvis ser-

verhallar eller andra industriområden där stora ytor vanligen behöver hårdgöras men hela eta-

bleringen sker inom en eller ett fåtal fastighet. En dagvattenanläggning som tar emot vatten 

från ett område utanför detaljplan omfattas inte heller av MB:s avloppsbegrepp och är således 

inte heller anmälningspliktig.  

 Även om dagvattnet inte omfattas av MB:s avloppsbegrepp kan det dock utgöra miljö-

farlig verksamhet enligt MB 9:1 punkt 2, ”med miljöfarlig verksamhet avses användning av 

mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors 

hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i punkt 1 eller genom förorening av 

mark, luft, vattenområden eller grundvatten”. Kommunen har då med stöd av MB möjlighet 

att utöva tillsyn på anläggningen även om den inte omfattas av anmälnings- eller tillstånds-

plikt, förstås under förutsättning att kommunen fått vetskap om att anläggningen existerar. Att 

fånga upp dessa anläggningar ställer med andra ord höga krav på samordning mellan olika 

delar av kommunen i bygglovs-, tillstånds- och detaljplaneprocesser. 

2.3.1 Markavvattning 

Avledning av dagvatten som inte omfattas av begreppet avloppsvatten kan under vissa om-

ständigheter istället utgöra markavvattning. Markavvattning är åtgärder som vidtas för att leda 

vatten från ett område eller för att skydda mot vatten i syfte att varaktigt öka ett områdes 

lämplighet för exempelvis bebyggelse (MB 11:2 st 2). Sådana åtgärder kan exempelvis vara 

 Christensen 2013, s 122.34
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dikning eller invallning för att undvika återkommande översvämningar. Det är alltså syftet 

med åtgärden som avgör om det är fråga om markavvattning eller inte och ett dike som an-

läggs endast för att leda bort dagvatten och inte medför ytterligare dränering av marken är ex-

empelvis inte markavvattning.  

 Sådant vatten som avleds till följd av markavvattning omfattas av begreppet avlopp i 

LAV:s mening, men kan inte samtidigt utgöra avloppsvatten i MB:s mening (MB 11:2 st 3).  35

Även om dagvatten inte omfattas av MB:s avloppsdefinition behöver det inte per automatik 

betyda att det utgör markavvattning enligt samma lag . Markavvattningsåtgärder är en form 36

av vattenverksamhet som alltid kräver tillstånd (MB 11:13) och i stora delar av landet även 

dispens (Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter § 4). 

2.3.2 Miljökvalitetsnormer 

Dagvattenregleringen påverkas också indirekt av EU:s ramdirektiv  för vatten som antogs av 37

alla EU:s medlemsländer 2009. Direktivet syftar till att bevara och förbättra kvaliteten på 

grund- och ytvattenförekomster inom de europeiska staterna och har införlivats i svensk rätt 

dels genom bestämmelser i MB:s femte kapitel och dels genom förordningen om förvaltning 

av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660). 

 I MB:s femte kapitel återfinns alltså bestämmelser om miljökvalitetsnormer som anger 

vilken kemisk respektive ekologisk status ett visst vattendrag ska uppnå vid en viss tid för att 

vara långsiktigt hållbart (MB 5:1-2). Uppföljningen sker genom att ett antal olika faktorer 

mäts regelbundet och utvärderas mot bestämda gränsvärden. Miljökvalitetsnormerna är inte 

direkt bindande för varje enskild person utan det är kommuner och andra myndigheter som 

ska ansvara för att normerna följs (MB 5:3). Som en logisk följd av detta måste också kom-

munen i planläggning och andra ärenden enligt PBL se till att miljökvalitetsnormerna följs 

(PBL 2:10) och länsstyrelsen ska i plansamrådet granska så att kommunen fullgjort denna 

uppgift (PBL 5:14). 

 Kommunen får inte tillåta att en åtgärd påbörjas om det innebär att vattenmiljön för-

sämras på ett otillåtet sätt eller äventyrar möjligheten att nå den status vattendraget ska ha en-

ligt en miljökvalitetsnorm (MB 5:4). Även en försämring som innebär att en enskild kvalitets-

faktor klassas om till en lägre statusklass är otillåten, även om vattendragets status som helhet 

inte försämras. Om en kvalitetsfaktor redan är i den sämsta kvalitetsklassen ska varje försäm-

 Prop. 2005/06:78, s 47.35

 Se mark- och miljööverdomstolens dom 2014-01-10, mål 2014:5.36

 Direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.37
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ring anses vara en otillåten försämring.  Kommunen har alltså i handläggning av ärenden en38 -

ligt PBL långtgående skyldigheter att se till att miljökvalitetsnormerna följs och måste i varje 

ny detaljplan visa att närliggande vattendrags status inte försämras till följd av planens ge-

nomförande.  

 Dagvatten kan alltså vara avlopp, avloppsvatten, i vissa fall markavvattning och ibland 

också miljöfarlig verksamhet. Enligt LAV omfattas dagvatten av begreppet avloppsvatten så 

snart det är fråga om avledning från samlad bebyggelse, oavsett om området är detaljplanelagt 

eller inte. Enligt MB är däremot dagvatten en del av begreppet avloppsvatten bara om det 

kommer från ett detaljplanerat område och omfattar fler än enstaka fastigheters behov.  

2.4 Plan- och bygglagen 
I PBL finns bestämmelser kring hur mark och vattenområden får planläggas och är den lag 

som reglerar kommunens möjlighet att ta fram detaljplaner. I andra kapitlet PBL finns grund-

läggande bestämmelser kring hur mark- och vattenområden ska planeras och vilka allmänna 

intressen som ska beaktas i planläggningen. Enligt PBL ska mark- och vattenområden använ-

das för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 

och behov (PBL 2:2). I planläggningen ska kommunen bland annat främja en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt (PBL 

2:3 p 3), men också en god och tillgänglig livsmiljö för alla samhällsgrupper, bostadsbyggan-

de och en god ekonomisk tillväxt. I planläggning och andra prövningar enligt PBL ska både 

allmänna och enskilda intressen beaktas (PBL 2:1). På vilket sätt avvägningen mellan olika 

aspekter av hållbarhet, liksom avvägningen mellan eventuellt motsatta allmänna och/eller en-

skilda intressen ska göras lämnas relativt fritt för kommunen att avgöra inom ramen för varje 

planprocess. Mark får dock bara tas i anspråk för bebyggelse om den ur allmän synpunkt är 

lämplig för ändamålet (PBL 2:4). Vilka faktorer som ska beaktas i lämplighetsavvägningen 

återges i PBL 2:5 och handlar om människors hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenför-

hållanden, möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektro-

nisk kommunikation och samhällsservice. Även möjligheten att förebygga vatten- och luft-

föroreningar samt bullerstörningar, risk för olyckor, erosion och översvämning ska beaktas 

(PBL 2:5).  

 Enligt förarbetena är utgångspunkten att den mark man avser att använda för bebyg-

gelse ska ha naturliga förutsättningar för att de angivna kraven ska kunna uppfyllas utan att 

några extraordinära åtgärder behöver vidtas.  Detta bekräftas också bland annat i målet 39

 Se Prop. 2017/18:243, s 193 och EU-domstolens dom 1 juli 2015 i fallet Weser, C-461/13.38

 Prop 1985/86:1, s 472.39
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P8864-14 där mark- och miljööverdomstolen upphävde ett beslut om förhandsbesked ef-

tersom den aktuella platsen inte kunde anses vara lämplig för bebyggelse på grund av att 

markförhållandena gjorde det svårt att anordna en fungerande avloppsanläggning. Motsvaran-

de bedömning angående markens (o)lämplighet gjordes också i fallet MÖD P10585-13 och i 

fallet MÖD P1666-13. Går det inte att utan alltför omfattande åtgärder ordna en lämplig av-

loppslösning eller skydd mot översvämning är marken alltså inte lämplig att bebygga, vilket 

ställer krav på att dagvattenhanteringen är tillräckligt utredd innan planens antagande. 

2.4.1 Översiktsplan 

För att planlägga mark- och vattenområden kan kommunen besluta att anta översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsikti-

ga utvecklingen, omfattar hela kommunens yta och berör således både bebyggda och obe-

byggda områden. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vatten-

områden (PBL 3:2), men är inte juridiskt bindande (PBL 3:3). Översiktsplanen visar kommu-

nens framtida strategi och syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 

och hur kommunen ska följa gällande miljökvalitetsnormer (PBL 3:5 p 2-3). Översiktsplanen 

ska även visa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 

översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan 

minska eller upphöra (PBL 3:5 p 8). I en översiktsplan kan kommunen göra strategiska be-

dömningar och ställningstaganden kring dagvattenfrågan sett från flera olika aspekter. Det är 

exempelvis möjligt att i en översiktsplan ge en övergripande beskrivning av vilka vattenom-

råden som är särskilt känsliga, vilka markområden som riskerar att översvämmas, ange gene-

rella avrinningsstråk och framtida utbyggnadsområden. En översiktsplan kan alltså beskriva 

kommunens mål för dagvattenhanteringen och beskriva principlösningar, men inte styra hur 

hanteringen ska lösas i det enskilda fallet. 

2.4.2 Detaljplan 

Till skillnad från översiktsplanen är detaljplaner och områdesbestämmelser rättsligt bindande 

dokument och reglerar de mark- och vattenområden som har en koppling till anläggningar 

eller byggnadsverk. När det är fråga om ny sammanhållen bebyggelse eller förändring av be-

fintlig bebyggelse och regleringen måste ske i ett sammanhang ska kommunen pröva markens 

lämplighet i en detaljplan (PBL 4:2 p 1-2). Det finns också motsvarande krav på detaljplan för 

enstaka byggnadsverk om de förväntas få stor omgivningspåverkan eller det råder stor efter-

frågan på mark för bebyggande (PBL 4:2 p 3). Detaljplanen är således ett mycket viktigt verk-
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tyg för att åstadkomma ändamålsenliga lösningar för att hantera dagvattnet och dessutom 

bringa klarhet i ansvarsfrågan.  

 En detaljplan reglerar vad som är möjligt att göra, vilken rätt fastighetsägaren har att 

bebygga sin fastighet och på vilket sätt detta kan ske. Det är dock i princip inte möjligt att 

framtvinga en viss bebyggelse eller åtgärd endast för att det finns en antagen detaljplan utan 

fastighetsägaren bebygger sin fastighet först när denne finner det lämpligt. När detta blir aktu-

ellt måste det dock ske i överensstämmelse med detaljplanen.  

 Hur en detaljplan ska vara utformad och vilka bestämmelser den ska respektive får 

innehålla regleras i fjärde kapitlet PBL. En detaljplan utgörs av en juridiskt bindande plankar-

ta med bestämmelser och en tillhörande planbeskrivning. I planbeskrivningen beskrivs pla-

nens syfte, överväganden och genomförande mer utförligt men är i sig inte ett juridiskt bin-

dande dokument. Planbeskrivningen bidrar dock i hög grad till en förståelse för planens bak-

grund och ger vägledning för hur den ska tolkas. I planbeskrivningen kan exempelvis utdrag 

ur en dagvattenutredning eller andra undersökningar infogas för att förtydliga och ge exempel 

på lösningar.  

 Detaljplanens bestämmelser måste vara så tydligt och precist utformade så att de som 

berörs av planen (fastighetsägare, exploatörer, bygglovshandläggare m.fl.) både kan tolka 

planens budskap och förstår vilka konsekvenser respektive bestämmelser har för plangenom-

förandet (PBL 4:32 2 st). Detaljplanen får å andra sidan inte omfatta ett större område än vad 

som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid (PBL 4:32 1 st) och bestäm-

melserna får inte heller vara med detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte 

(PBL 4:32 3 st). Ett skäl till detta är att man inte ska låsa sig vid en viss sorts teknisk lösning 

eftersom det kan finnas andra, bättre sätt att lösa problemet när planområdet väl ska bebyggas. 

En alltför styrande detaljplan riskerar också att bli inaktuell vad gäller exempelvis byggnads-

sätt eller gestaltning vilket kan försvåra det praktiska genomförandet om det inte sker i direkt 

anslutning till planens antagande. Det som redan finns reglerat eller kan regleras genom PBL 

eller annan lag bör inte heller föras in som en planbestämmelse, eftersom planen då bli onö-

digt detaljerad och låst. 

 En detaljplan har en genomförandetid på 5-15 år men fortsätter att gälla tills den upp-

hävs eller ersätts. Under genomförandetiden får detaljplanen i princip inte ändras utan de be-

rördas samtycke. Om en detaljplan ändras innan genomförandetidens utgång har fastighetsä-

garen rätt till ersättning från kommunen för den eventuella skada ändringen medfört (PBL 

14:9). För att få bebygga sin fastighet måste fastighetsägaren även ansöka om bygglov hos 

kommunen, men om den planerade byggnationen följer detaljplanen är kommunen skyldig att 

bevilja lovet. 
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2.4.3 Allmän plats och kvartersmark 
I detaljplanen ska kommunen ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vatten-

områden samt hur dessa områden ska användas (PBL 4:5). Detta är den första och mest fun-

damentala regleringen som påverkar kommunens möjlighet att påverka dagvattenhanteringen 

inom en detaljplan. Områden för allmän plats är avsedda för gemensamma behov och kan 

vara torg, gator, parkmark, natur eller andra områden som ska vara allmänt tillgängliga. Mark 

för allmän plats kan ha antingen kommunalt, enskilt eller delat huvudmannaskap. Det är se-

dan huvudmannen som ansvarar för att området byggs och underhålls i enlighet med planen 

(PBL 6:21). Kommunen är som huvudregel huvudman för allmänna platser men kan om det 

finns särskilda skäl för det bestämma att huvudmannaskapet istället ska vara enskilt (PBL 

4:7). Kommunen kan alltså avsäga sig huvudmannaskapet i vissa fall, men detta förändrar inte 

kommunens ansvar att enligt LAV anordna allmänna vattentjänster om behovet finns och det 

är fråga om samlad bebyggelse. Inom områden med allmän platsmark kan allmänna dagvat-

tenlösningar som även ska vara allemansrättsligt tillgängliga förläggas. Det kan då exempel-

vis handla om fördröjningsdammar och bäckfåror i en park, eller en bevarad eller tillskapad 

våtmark i ett naturområde.  

 Kvartersmark är all mark inom detaljplanen som inte är allmän platsmark eller vatten-

område och är avsedd för antingen enskilt eller allmänt byggande. Användningen av kvar-

tersmark för enskilt byggande kan preciseras och kombineras på många olika sätt men kan 

vara t ex kontor, industri, bostäder eller handel. Detta är helt enkelt de områden i en detaljplan 

som är i privat ägo och avsedda för egna byggnader eller anläggningar, som exempelvis villa-

tomter, handelsområden eller kvarter med flerbostadshus. Det är dock även möjligt att reglera 

kvartersmark för allmänt byggande i syfte att på kvartersmark göra det möjligt att uppföra 

allmännyttiga samhällsfunktioner som t ex vårdinrättningar, skolor, simhallar, reningsverk 

eller värmecentraler.  På kvartersmark för allmänt byggande där kommunen är markägare 40

kan kommunen i detaljplanen reservera viss yta för teknisk anläggning, exempelvis en damm, 

pumpstation, infiltrationsyta eller fördröjningsmagasin som inte ska vara allmänt tillgängliga, 

men ändå är en del av det allmänna dagvattensystemet.  Det är också möjligt att reservera 41

mark på enskilda tomter (kvartersmark för enskilt byggande) för t. ex ett svackdike eller in-

filtrationsyta för dagvatten, men i sådana fall måste anläggningen syfta till att lösa ett behov 

på den enskilda fastigheten och kan inte att ingå som en del av den allmänna dagvattenan-

läggningen som kommunen ansvarar för (även om det förstås indirekt påverkar vattenflödet 

 Prop 1985/86:1, s 712.40

 Prop 1985/86:1, s 476.41
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till densamma). I detaljplanen måste det för att uppfylla kravet på tydlighet och förutsägbarhet 

klargöras vilken slags anläggning det är fråga om (utan att för den sakens skull låsa planen vid 

en viss typ av teknik) och av samma anledning måste också ytan avgränsas geografiskt. Detta 

låser i sin tur byggrättens placering och minskar fastighetsägarens möjligheter att själv be-

stämma var byggnader och anläggningar ska placeras inom tomten. Det ställer också krav på 

att redan i planskedet utreda vattnets rinnvägar och markens genomsläpplighet.  

 Kommunen har i detaljplan under vissa förutsättningar rätt att planlägga mark (även 

privat sådan) för allmänt ändamål som exempelvis park-, eller naturmark som indirekt också 

kan rymma anläggningar för att fördröja och rena dagvatten. Kommunen får, och är på fastig-

hetsägarens begäran skyldig, att lösa in sådan mark som enligt detaljplan ska användas för en 

allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (PBL 14:14). Detta gäller även kvartersmark 

avsedd för allmänt bebyggande, om det inte ändå kan anses vara säkerställt att marken kan 

användas för det tänka ändamålet (PBL 6:13 punkt 2). Detaljplanen måste dock utformas med 

hänsyn till befintliga äganderättsförhållanden och i de fall mark kan komma att tas i anspråk 

enligt PBL 6:13 måste planen utformas så att de fördelar som kan vinnas med den överväger 

de olägenheter som planen orsakar enskilda (PBL 4:36). Här har alltså kommunen efter sär-

skild utredning och övervägande rätt att genom bestämmelser i detaljplan vidta expropriativa 

åtgärder och helt enkelt ta i anspråk mark om det krävs för ett allmänt ändamål av väsentlig 

betydelse. Kompensationen till den drabbade beräknas sedan utifrån  ersättningsbestämmel-

serna i expropriationslagens (1972:719) (ExprL) fjärde kapitel (PBL 14:22). 

2.4.4 Markreservat 
Kommunen kan också reservera områden på både kvartersmark och allmän platsmark för att 

ge plats för allmännyttiga trafik- och väganläggningar, energianläggningar, anordningar för 

elektroniska kommunikationsnät och ledningar (PBL 4:6). Markreservatet ger i sig ingen nytt-

janderätt utan detta måste säkerställas via exempelvis servitut eller ledningsrätt (PBL 14:18). 

Det är med andra ord möjligt för kommunen att i detaljplan reservera mark för en allmännyt-

tig va-ledning på kvartersmark, men det är däremot inte möjligt att med stöd av samma be-

stämmelser reservera mark för t. ex. en öppen dagvattenlösning. Denna begränsning ter sig 

logisk eftersom ledningar under mark inte innebär samma slags begränsning i fastighetens 

användning som exempelvis en öppen dagvattenlösning skulle kunna göra.  

 Kommunen kan genom motsvarande bestämmelse i detaljplan också besluta om mar-

kreservat för gemensamhetsanläggningar. Detta kan vara ett sätt att lösa ett gemensamt behov 

av avledning eller rening, t. ex. för fastigheter belägna utanför verksamhetsområde för dagvat-

ten, eller i de fall behovet endast rör ett fåtal fastigheter inom detaljplan. Fastigheterna blir 
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sedan medlemmar i gemensamhetsanläggningen som förvaltas av fastighetsägarna tillsam-

mans, vanligen i form av en samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar kan omfatta 

bl a vägar, bryggor, parkeringar och lekplatser, men också dagvattenanläggningar. Även om 

ett område reserverats för gemensamhetsanläggning i detaljplanen innebär det inte någon au-

tomatisk rätt att utnyttja området för det tänkta ändamålet utan prövningen av gemensamhets-

anläggningen och tillhörande rättigheter görs sedan i en separat lantmäteriförrättning. Genom 

denna möjlighet kan alltså kommunen reservera ett visst markområde som ska vara tillgäng-

ligt för en gemensamhetsanläggning i detaljplan, men detta säkerställer inte i sig att anlägg-

ningen verkligen blir av. 

  

2.4.5 Byggrätt 

I en detaljplan får kommunen också införa bestämmelser om bebyggandets omfattning, den så 

kallade byggrätten (PBL 4:11). Byggrätten kan anges som en del av fastighetsarean, antal 

kvadratmeter och/eller som en specificerad yta på plankartan och anger alltså i vilken omfatt-

ning fastighetsägaren får bebygga sin fastighet.  

 För en- och tvåbostadshus  är det förutom den i detaljplanen angivna byggrätten ock42 -

så möjligt att utan bygglov uppföra ett eller flera attefallshus på sammanlagt högst 25 kvm 

(PBL 9:4 a), en sk. friggebod om högst 15 kvm (PBL 9:4 p 3), en tillbyggnad om högst 15 

kvm (PBL 9:4 b) och skärmtak om högst 15 kvm (PBL 9:4 p 2). Det är också möjligt att utan 

bygglov anordna en uteplats i närheten av bostadshuset samt parkeringsplatser avsedda för 

fastighetens behov (PBF 6:2 p 1). Byggnaderna får placeras närmre gränsen än 4,5 meter om 

grannarna medger det och får också placeras i strid med detaljplanens bestämmelser. Ett atte-

fallshus får alltså uppföras utöver den i detaljplanen angivna byggrätten, på mark som enligt 

planen inte får bebyggas (s.k prickmark) och i strid med bestämmelser om t. ex. maximal an-

del hårdgjord yta (PBL 10:2). Det är med andra ord möjligt att uppföra byggnader och skärm-

tak om sammanlagt 70 kvm utan bygglov och det är som grundregel också möjligt att utan lov 

asfaltera sin uppfart eller på annat sätt hårdgöra ytterligare ytor på sin tomt. Kommunen kan i 

en ny detaljplan införa bestämmelser om att vissa bygglovsbefriade åtgärder som exempelvis 

attefallshus trots allt kräver bygglov, men denna förändring av lovplikten kan bara genomfö-

ras i områden som är värdefulla från ett kulturhistoriskt perspektiv (PBL 9:8 p 2) och inte som 

en åtgärd för att reglera andelen hårdgjord yta. I områden där ledningsnätet blivit underdi-

mensionerat pg. av kompletterande bostadsbebyggelse, ökad nederbörd eller förändrade rinn-

vägar leder tillkommande hårdgjorda ytor förstås till att belastningen på befintligt rörsystem 

 Även rad- och kedjehus med egen entré och tomt räknas som ett- eller tvåbostadshus med möjlighet att uppföra de uppräknade 42

åtgärderna utan bygglov, se mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-18, mål P7340-15.
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ökar, inte minst eftersom byggnaderna får placeras på mark som i regel är tillgänglig för in-

filtration (prickmark, mark som ej får bebyggas). Inom verksamhetsområde för dagvatten är 

kommunen, som tidigare konstaterats, oavsett systemets ursprungliga dimensionering i prin-

cip skyldig att omhänderta de ökade flödena oavsett hur stor ökningen och/eller förorenings-

halten är och oavsett vilken merkostnad detta kan komma att innebära för kommunen.  

2.4.6 Utformning och utförande 

Kommunen har också rätt att bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk 

och tomter (PBL 4:16). I förarbetena anges att regleringen kan avse bl. a. byggnads läge på 

tomten, dess takvinkel, fasadmaterial, taktäckningsmaterial och färg. Även ett visst tekniskt 

utförande av bebyggelsen kan behöva föreskrivas med hänsyn till allmänna intressen eller 

grannarna, exempelvis en viss grundläggningsmetod för att undvika rasrisk, att bibehålla en 

viss grundvattennivå eller motverka bullerstörningar genom ett visst byggnadssätt eller uppfö-

rande av bullervallar.   43

 Kommunen kan alltså i detaljplanen bestämma i vilken omfattning och på vilket sätt 

enskilda fastigheter får bebyggas och hur byggnader får utformas. Det är exempelvis möjligt 

att införa bestämmelser om att källare inte får anordnas eller bestämma lägsta nivå för färdigt 

golv i syfte att undvika skador vid en eventuell översvämning. Det är också möjligt att före-

skriva ett visst takmaterial i syfte att reglera en byggnads utformning, men det tycks inte fin-

nas något uttalat stöd i varken lagtext eller förarbeten för att göra det i syfte att fördröja och/

eller rena dagvatten. Detta kan alltså innebära en svårighet att tvinga fram gröna tak som en 

lokal fördröjningslösning. Det är möjligt att införa utformningsbestämmelser för växtbekläd-

da tak om detta går att motivera av utseendemässiga skäl, t. ex. som en anpassning till omgi-

vande miljö, men om frågan verkligen ställs på sin spets i en prövning är det oklart hur väl ett 

sådant estetiskt utformningskrav står sig i miljöer som inte är kulturhistoriskt betydelsefulla. 

Dessvärre har jag inte kunnat återfinna något rättsfall där frågan om krav på gröna tak verkli-

gen prövats i detalj (vare sig regleringen skett med hänsyn till estetik eller i syfte att fördröja 

dagvatten), så den faktiska möjligheten att reglera detta är svår att bedöma. 

 Det är som tidigare nämnts också möjligt att införa utförandebestämmelser i detalj-

plan, i de fall det råder särskilda förhållanden på platsen som måste regleras. Kommunen får 

dock inte reglera tekniska egenskapskrav eller särskilda utföranden (kommunala särkrav) i 

detaljplan eller genomförandeavtal  som går utöver de bestämmelser som finns i 4 kap PBL. 44

Om kommunen ställer sådana krav är de utan verkan (PBL 8:4a). Det är utifrån samma logik 

 Prop. 1985/86:1, s 578.43

 Prop 2013/14:126 s 213-225.44
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även tveksamt om det är möjligt att föreskriva exempelvis tegel som takmaterial för att mins-

ka föroreningsmängden i det dagvatten som avleds från planområdet, medan det däremot bor-

de vara möjligt att reglera samma sak av estetiska skäl. 

 I en detaljplan är det också möjligt att föra in bestämmelser om vegetation och marky-

tans läge och utformning (PBL 4:10). Det är således möjligt att i en plankarta ange bestämda 

höjder eller lutning för markytan exempelvis i syfte att leda vatten i en bestämd riktning för 

att undvika översvämning eller tvärtom leda det till planerade lågpunkter där vatten kan an-

samlas utan att någon skada sker. Det är också möjligt att ange hur stor del eller vilka delar av 

markytan som får vara hårdgjorda och var det ska finnas vegetation. Det är däremot inte möj-

ligt att inför bestämmelser om att endast en viss, definierad mängd vatten per dygn får ledas 

ut från planområdet. I fallet MÖD P5128-12 anger mark- och miljödomstolen i domskälen att 

i de fall själva dagvattenflödet behöver regleras bör detta inte ske med bestämmelser om flö-

desbegränsning utan istället ske indirekt genom just sådana bestämmelser om utformning och 

höjdläge över markytan. Denna hållning bekräftas i fallet MÖD P7238-13 där Järfälla kom-

mun antagit en detaljplan för bostäder med bestämmelsen "dagvatten ska tas omhand lokalt 

på tomten, alternativt fördröjas. Maximal avrinning får inte överstiga 40 l/s*ha vid ett regn 

med intensiteten 135 l/s*ha (dimensionerande tvåårsregn)”, där mark- och miljööverdomsto-

len ansåg att bestämmelsen saknade lagstöd och att regleringen istället borde ha skett på 

ovanstående sätt. 

 I augusti 2018 infördes en möjlighet för kommunen att i nya detaljplaner ange att så-

dana markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet kräver marklov innan de kan 

genomföras (PBL 9:12 st 3). Denna möjlighet gäller dock endast för nya detaljplaner och det 

finns idag inga möjligheter att följa upp andelen hårdgjord yta eller ställa motsvarande krav i 

områden med befintliga detaljplaner. Bestämmelsen har införts helt nyligen så det återstår att 

se i vilken mån den kommer att anammas av kommunerna och vilka effekter det kommer att 

ha. Med tanke på den relativt låga förnyelsetakten för befintliga detaljplaner tycks åtgärden 

vara i minsta laget eftersom det antagligen kommer att dröja mycket lång tid innan bestäm-

melsen fått fullt genomslag.  

 I detaljplanen är det också möjligt att ange bestämmelser om hur fastigheterna ska 

styckas av och se ut eller vilken minsta eller största storlek de ska ha (PBL 4:18). På så sätt 

kan kommunen se till att fastigheterna inte styckas av på ett olämpligt sätt eller se till att de 

blir tillräckligt stora för att göra det möjligt att ordna en lokal VA-lösning. 
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2.4.7 Skyddsåtgärder 

Kommunen kan även besluta om skyddsåtgärder för att motverka risker eller störningar och 

får i detaljplanen reglera: 

1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och ero-

sion 

2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och 

3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar genom luft-

förorening, buller, skakningar, ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap. 

miljöbalken (PBL 4:12). 

Här finns en möjlighet för kommunen att lägga ett visst ansvar på fastighetsägaren att själv 

vidta skyddsåtgärder på de egna tomten för att göra den lämplig för bebyggelse. Skyddsåtgär-

derna måste dock syfta till att motverka markföroreningar, och torde alltså inte vara tillämp-

bar för att undvika vattenföroreningar. Det borde det med andra ord inte möjligt att införa be-

stämmelser om skyddsåtgärder på enskild tomt i syfte att undvika påverkan på recipienten 

(dvs. vattenföroreningar). Det är också oklart om en bestämmelser om skyddsåtgärd verkligen 

kan syfta till att förhindra översvämning utanför planområdet. Om det finns en risk för över-

svämning eller erosion inom planområdet kan dock krav på skyddsåtgärder (som utförs inom 

den egna tomten) ställas för att undvika detta scenario, även om själva källan till störningarna 

finns utanför planområdet.  

 Kommunen har enligt PBL 4:12 punkt 3 möjlighet att bestämma gränsvärden inom ett 

planområde, men denna punkt tycks främst ta sikte på bestämmelser kring buller, ljus och 

strålning i MB 9:1 punkt 3 och omfattar inte punkt 1 som avser utsläpp av avloppsvatten. Be-

stämmelsen infördes i ÄPBL och i förarbetena anges ”luftföroreningar, buller, skakning, ljus 

eller annat som prövas enligt miljöskyddslagen (1960:387)” som exempel på störningar där 

högsta tillåtna värde ska kunna anges i detaljplan. Det borde alltså inte vara möjligt att med 

stöd av denna bestämmelse till exempel ange gränsvärden för föroreningshalter i utgående 

dagvatten i detaljplan.  45

 Se resonemangen i Zetterberg § Michanek 2017, s 494 och Christensen 2013, s 118.45
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2.4.8 Villkor för lov eller startbesked 

Bestämmelserna om bland annat skyddsåtgärder kan också kompletteras med villkor om att 

lov eller startbesked för en väsentlig ändring av markanvändningen inte får ges förrän:  

1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som 

kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd 

2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, flyttats eller fått den ändra-

de användning som anges i planen, 

3. utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats, 

4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening 

har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten, 

5.  åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits (PBL 

4:14). 

  

Om fastighetsägaren genom planbestämmelse åläggs att i samband med lov eller startbesked 

utföra vissa skyddsåtgärder måste åtgärderna redan i planskedet vara väl preciserade och 

kommunen måste i planhandlingarna visa att åtgärderna både är genomförbara och kommer 

att ha avsedd effekt.  Mark- och miljööverdomstolen i flera fall påpekat att bestämmelser om 46

utförande av tekniska anläggningar eller skyddsåtgärder också måste kompletteras med be-

stämmelser om villkor för lov eller startbesked för att genomförandet verkligen ska kunna sä-

kerställas. I fallet MÖD P5128-12 menade mark- och miljööverdomstolen exempelvis att det i 

detaljplanen angivna dagvattenlösningen inte gick att tvinga fram eftersom kommunen inte 

infört någon bestämmelser om villkor för bygglov (PBL 4:14, tidigare ÄPBL 5:8). Samma 

argument förs också fram i MÖD P10833-13 där Kalmar kommun i en detaljplan för bostäder 

angett bestämmelsen "Fördröjningsdamm för dagvatten ska finnas. Exploatören ska anlägga 

dammen i samband med utbyggnaden av området”. Denna bestämmelse innebar enligt dom-

stolen inte något uttryckligt villkor för bygglov och kommunen hade med hänsyn till detta 

inte heller i detaljplanen säkerställt att en godtagbar dagvattenhantering verkligen skulle 

komma till stånd och planen upphävdes således. Samma argument framhävs även i domskälen 

för MÖD P7238-13 (se nedan) och MÖD P2699-12, där Burlövs kommun i en detaljplan för 

seniorboende angett bestämmelsen: "Fördröjning av dagvatten skall ske inom planområdet. 

Flödesregulator skall monteras i anslutningspunkt till det kommunala nätet för omhänderta-

 Prop. 2009/10:170, s 209.46

!22



gande av dagvatten för att säkerställa att maximalt 1.5 liter per sekund och hektar släpps 

ut.”, men inte infört någon villkorsbestämmelse för bygglov. 

2.4.9 Detaljplanens förutsägbarhet och tydlighet 

I varje ny detaljplan måste kommunen också ange om planområdet kommer att omfattas av 

verksamhetsområde för dagvatten eller inte. Denna fråga är grundläggande eftersom den tyd-

liggör för kommande fastighetsägare om det är kommunen som kommer att bära det huvud-

sakliga ansvaret för dagvattenhanteringen eller ej. I fallet MÖD P5128-12 upphävdes mark- 

och miljööverdomstolen en detaljplan för seniorboende i Staffanstorp bland annat med hänsyn 

till att kommunen inte redovisat dessa ansvarsförhållanden på ett tillräckligt sätt. På plankar-

tan hade följande bestämmelse angetts: ”Dagvatten skall fördröjas inom kvartersmark. Kvar-

tersmark skall inrymma möjlighet till fördröjning av minst 375 m3 dagvatten. Lägsta nivå på 

dagvattendike och utlopp från dagvattendike till Roos damm är 1,35 m under befintlig mar-

knivå. Lutning på utloppsledning skall vara minst 5 0/00. Dagvattenflödet från bostadsområ-

det får inte överstiga 1,0/s/ha. Kvartersmarken skall i huvudsak bestå av genomsläppliga ma-

terial. ” Mark- och miljööverdomstolen anger i sina domskäl att kommunen inte angett om 47

planområdet omfattades av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten eller inte och såle-

des inte klargjort ansvarsförhållandet mellan det allmänna och de enskilda fastighetsägarna, 

vilket gjorde att planen varken var tydlig eller förutsägbar. Kommunens argument kring att 

ansvars- och genomförandefrågorna för dagvattenhanteringen skulle klargöras i ett komman-

de markanvisningsavtal förändrade inte domstolens bedömning. 

 I fallet P9489-16, där mark- och miljööverdomstolen prövade en detaljplan för bostä-

der som antagits av Gällivare kommun aktualiseras också kravet på tydlighet. Detaljplanen 

innehöll bestämmelsen ”dagvatten ska renas innan utsläpp till vattendrag som utgör Natura 

2000”, vilket mark- och miljööverdomstolen ansåg saknade lagstöd eftersom den inte var till-

räckligt preciserad. Det framgår ju inte av bestämmelsen vart vattnet ska renas eller på vilket 

sätt detta ska ske. Mark- och miljööverdomstolen menade dock att detaljplanens andra dag-

vattenbestämmelse:”dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten avledas ovan mark inom 

respektive tomt” vad godtagbar, åtminstone tillsammans med det faktum att planområdet om-

fattades av verksamhetsområde enligt LAV. Denna tolkning skiljer sig något från tidigare 

praxis där formuleringen ”dagvatten skall fördröjas inom kvartersmark”  och ”dagvattnet 48

 MÖD P5128-12, s 7.47

 MÖD P5128-12.48
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ska tas omhand lokalt på tomten, alternativt fördröjas”  inte ansågs ha lagstöd eftersom des49 -

sa bestämmelser inte ansågs uppfylla kraven på tydlighet och förutsägbarhet.  

3. Slutsatser och diskussion 
Kommunen ska i planläggning och andra PBL-ärenden se till att miljökvalitetsnormerna följs 

och ett vattendrags status inte försämras. För att kunna göra detta måste kommunen på något 

sätt kunna styra både föroreningshalt och flödesmängd för det dagvatten som avleds från 

planområdet. Av lagtext, förarbeten och praxis går det dock att dra slutsatsen att det varken är 

möjligt att reglera dagvattnets renhetsgrad eller flödesmängd som en konkret gränsvärdesbe-

stämmelse i detaljplan. Detta behöver dock per automatik inte innebära någon avgörande svå-

righet. Ett exakt angivet värde för föroreningar eller flöden är alltför detaljerat och låser dess-

utom detaljplanen vid en bestämmelse som snabbt skulle behöva justeras utifrån rådande kun-

skapsläge. Dagvattnets renhetsgrad kan istället regleras via MB (oavsett om det omfattas av 

begreppet avloppsvatten, markavvattning eller miljöfarlig verksamhet) och kommunen har 

också möjlighet att vid behov kontrollera dagvattnet som en del av tillsynen. Det är dock inte 

möjligt att i sin helhet skjuta upp frågan om dagvattenhantering till bygglovsskedet eller lita 

på överenskommelser om olika lösningar sluts i ett exploaterings- eller markanvisningsavtal. 

Frågan om vem som ska finansiera vilka åtgärder och hur dessa ska utformas i detalj är möj-

ligt att reglera i ett sådant avtal, men kommunen måste i själva detaljplanen säkerställa att det 

finns både teknisk- och juridisk möjlighet att anordna lämpliga lösningar för att hantera dag-

vattnet inom planområdet. 

 I samband med planläggning måste alltså kommunen först klargöra om planområdet 

kommer att omfattas av kommunens ansvar att anordna allmänna vattentjänster enligt LAV. 

Om så är fallet måste kommunen utreda vilka delar av en eventuell allmän anläggning som 

ska placeras på allmän platsmark respektive kvartersmark för annat än enskilt byggande, på 

vilket sätt vattnet eventuellt ska omhändertas på de enskilda tomterna (inom kvartersmark för 

enskilt byggande) och var och på vilket sätt det ska ledas till den allmänna anläggningen. Re-

dan i detaljplaneskedet måste det med andra ord vara utrett om en anläggning är avsedd för ett 

allmänt gemensamt behov eller endast för att lösa en eller ett fåtal fastigheters behov, var de 

olika delarna i sådana fall ska placeras, vem som ska ansvara för den framtida driften, om det 

blir aktuellt med markinlösen och vilka argument som i sådana fall finns för att genomföra 

detta. Om det inte är klart på vilket sätt ett område kommer att styckas av och det saknas 

tomtindelningsbestämmelser eller bestämmelser om fastighetsstorlek ställer det enligt min 

 MÖD 2013 P-723849
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mening ännu större krav på kommunen att i detaljplan säkerställa en enskild eller allmän dag-

vattenlösning som fungerar oavsett hur området kommer att exploateras, exempelvis genom 

att reservera mark för gemensamhetsanläggning, allmän platsmark eller mark för annat än en-

skilt bebyggande. 

 Nackdelen är att sådana bestämmelser måste låsas geografiskt vilket både minskar val-

friheten för exploatören och ställer höga krav på utredning av dagvattenflöden, markhöjder 

och bebyggelse även i tidiga skeden. För att kunna garantera att eventuella föroreningar i 

dagvattnet inte kommer att belasta recipienten måste kommunen också i ett tidigt skede veta 

vilken slags verksamhet, utformning och därmed också typ av föroreningar som kan bli aktu-

ella för att kunna välja och utforma lämpliga dagvattenanläggningar därefter. Även detta fak-

tum ställer mycket hög krav på utredning i detaljplaneskedet och kommer antagligen att leda 

till längre utredningstid och än mer detaljstyrda planer, vilket går stick i stäv med önskemålen 

om en enklare och snabbare planprocess.  Det är dock inte möjligt att i själva planen ställa 50

krav på en särskild teknisk lösning, samtidigt som bestämmelserna i planen måste vara till-

räckligt preciserade och utredda för att en blivande fastighetsägare ska kunna förstå konse-

kvenserna av planens genomförande. Detta innebär en ständig, och svår, balansgång mellan 

bibehållen flexibilitet och tillräcklig styrning i detaljplanen. 

 I PBL finns begränsade möjligheter att tvinga fram en åtgärd eller anläggning. Det är  

dock möjligt att i detaljplanen ställa villkor om att lov eller startbesked för en åtgärd som in-

nebär en väsentlig ändring av markens användning bara får ges under förutsättning att en viss 

enskild anläggning för avlopp har kommit till stånd eller skyddsåtgärd vidtagits (PBL 4:14). 

Detta är en reell möjlighet i nya planer som per automatik innebär en väsentlig förändring av 

markanvändningen, men är inte lika praktiskt tillämplig för att tvinga fram fördröjningslös-

ningar på enskilda fastigheter i ett befintligt villaområde. Även om de befintliga detaljplaner-

na (trots stora kostnader) skulle ändras i syfte att införa bestämmelser för att planlägga mark 

för exempelvis fördröjningsdiken finns det inte något sätt att se till att denna åtgärd verkligen 

blir av eftersom det i ett redan bebyggt område inte är lika aktuellt med åtgärder som innebär 

en väsentlig förändring av markanvändningen. En detaljplan som huvudsakligen avser att re-

glera befintliga förhållanden är inte heller avsedd att innehålla sådana villkorade bestämmel-

ser.  Möjligen skulle kommunen kunna upphäva en detaljplan för ett särskilt belastat område 51

och sedan göra en ny där kommunen löser in viss mark som allmän platsmark för att anordna 

en allmän dagvattenanläggning där. Detta skulle dock i vissa fall innebära en stor inskränk-

ning i äganderätten för en relativt liten åtgärd och skulle inte utan tvivel hålla för en propor-

 Se Prop. 2013/14:126 samt Prop. 2016/17:15150

 Prop. 1985/86:1 s 58851
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tionalitetsavvägning. Detta tillvägagångssätt fungerar inte heller för att tvinga fram småskali-

ga (privata) lösningar på varje enskild fastighet. Om det föreligger särskilt svåra förhållanden 

att ordna dagvattenhanteringen i ett område torde det dock vara möjligt för kommunen att an-

söka om expropriering hos regeringen (ExpL 2:1, 3), men detta får nog ändå betraktas som en 

lösning i undantagsfall. 

 Kommunen har alltså en hel del möjligheter att i nya detaljplaner möjliggöra en god 

dagvattenhantering genom bestämmelser om markanvändning, gränser för kvartersmark och 

allmän plats, tomters storlek, utformning och höjdläge på markytan. Det finns även möjlighe-

ter för kommunen att under vissa omständigheter lösa in mark för allmänt ändamål, vilket kan 

förenkla genomförandet av en allmän dagvattenanläggning. Den absoluta merparten av be-

byggelsen omfattas dock av befintliga detaljplaner, där bland annat frågan om dagvattenhan-

tering och andra klimatrelaterade frågor inte var kända vid planens tillskapande och av den 

anledningen inte alltid reglerats i tillräcklig utsträckning. Det är dock mycket svårt att både 

anordna kompletterande allmänna dagvattenanläggningar och att tvinga fram lokala lösningar 

för respektive fastighet inom områden med befintlig bebyggelse. Detta är förargligt eftersom 

just småskaliga åtgärder inom varje fastighet tillsammans har stor effekt för det totala dagvat-

tenflödet, vilket i sin tur påverkar behovet av eventuella större (och mer kostsamma) dagvat-

tenlösningar nedströms i systemet. Att fördröja dagvattnet vid källan har positiva effekter för 

både flödesmängd och rening och är i de allra flesta fall också den mest kostnadseffektiva 

lösningen, men kommunen saknar här verktyg för att styra utvecklingen i denna riktning. 

Lösningar som utförs på privat tomtmark innebära en mer eller mindre omfattande inskränk-

ning av fastighetens användning och en avvägning måste göras mellan äganderätten, allmän-

nyttan och nödvändigheten av den aktuella åtgärden. En sådan proportionalitetsavvägning 

ska, som tidigare nämnts, i fallet med inlösen av allmän platsmark göras direkt enligt PBL 

4:36, men en motsvarande bedömning måste göras även för andra tvingande åtgärder som kan 

innebära en begränsning av äganderätten enligt RF 2:15 eller artikel 1 i Europakonventionens 

tilläggsprotokoll (Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). 

 Ett sätt att ge incitament att behålla gröna ytor i befintliga bostadsområden skulle dock 

kunna vara att kräva någon slags motprestation från fastighetsägaren (gröna tak, mer vegeta-

tion, genomsläpplig uppfart m.m.) för de ytor som hårdgörs till följd av bygglovsbefriade 

byggnader. Ett annat sätt är att göra det möjligt att införa en utökad lovplikt för bygglovsbe-

friade byggnader inte bara i kulturhistoriskt värdefulla områden utan också i områden där det 

finns ett behov av att kontrollera andelen hårdgjord yta av miljö- eller klimatskäl (särskilt 

känslig recipient, risk för skred eller översvämning m.m.). Det skulle också vara värdefullt att 
!26



i detaljplan kunna förbjuda användningen av vissa takmaterial med hänsyn till föroreningsbe-

lastning och inte bara som en estetisk anpassning. 

 Det skulle också vara bra om det klargjordes om och på vilka sätt det i detaljplan skul-

le kunna ställas krav på gröna tak i fördröjning- och reningssyfte. För att tvinga fram fördröj-

ningslösningar inom befintliga områden skulle det också kunna vara mer effektiv att ge VA-

huvudmannen vissa möjligheter att genom LAV förelägga fastighetsägare att vidta åtgärder på 

den egna fastigheter om det är särskilt svårt eller kostsamt att anordna allmänna dagvattenlös-

ningar som kan hantera de ökade flödena. Detta framfördes också som ett förslag i SOU 

2017:42, men har hittills inte lett till någon ändring i lag.  

 Det är också möjligt att förändringar i andra styrinstrument skulle ha effekt också för 

dagvattenhantering i detaljplan, som att exempelvis göra det obligatoriskt med kommunala 

VA-planer (samtidigt som dess rättsstatus klargörs) eller ställa krav på att dagvattenfrågan 

implementeras på ett ännu tydligare sätt i kommunövergipande eller fördjupade (tematiska) 

översiktsplaner. Det skulle också vara möjligt att frågan om takmaterial hanteras direkt i plan- 

och byggförordningen (2011:338) (PBF) eller föreskrift som t. ex. Boverkets byggregler 

(BBR). 

 Sammantagen har kommunen relativt goda möjligheter att reglera den allmänna delen 

av dagvattenhanteringen i nya bostadsområden, även om detta måste ske indirekt exempelvis 

genom höjdsättning och bestämmelser om markens utförande. Det är dock svårare att tvinga 

fram fördröjnings- eller infiltrationsåtgärder på privat mark, även om detta är möjligt om det 

rör sig om en skyddsåtgärd. Det faktum att regleringen av dagvatten återfinns i flera olika lag-

rum och att begreppet dagvatten kan omfattas av ett flertal olika definitioner kan enligt min 

mening också utgöra ett problem i sig. Det är relativt tidskrävande att utreda vad begreppet 

dagvatten innebär under olika förutsättningar och lagrum och hur dessa i sin tur förhåller sig 

till varandra och inte mindre komplext att förstå hur frågan kan och bör regleras i detaljplan. 

Detta ökar risken för feltolkning, användning av planbestämmelser utan lagstöd och detaljpla-

ner där dagvattenfrågan antingen är undermåligt eller alltför minutiöst reglerad. En översyn  

av regelverkets samordning är inte minst av denna anledning mycket välkommen.  
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