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     Antaget av KF 2010-03-01 
 
 

Bilaga – Ansvarsfördelning för dagvattenhantering 

Allmänt 

I Trollhättans Stad har Kommunstyrelsen, Byggnads- och trafiknämnden, Miljönämnden och 
Trollhättan Energi AB ett gemensamt ansvar för den kommunala dagvattenhanteringen. Det 
innebär att tillämpningen i de olika skedena; planerings-, bygg- och driftskedet, görs 
gemensamt av Kommunstyrelsens förvaltning, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnads-
förvaltningen och Trollhättan Energi AB. Det är viktigt att dagvattenfrågorna 
uppmärksammas tidigt i planeringsprocessen, d.v.s. berörs i översiktsplaner, program, 
detaljplaner och exploateringsavtal. Berörda förvaltningar och bolag skall aktivt delta, utreda 
och bidra till att dagvattenfrågorna hanteras i riktlinjernas anda. 
 

Förutom det kommunala ansvaret vilar också en viktig del av ansvaret på privata 
fastighetsägare och verksamhetsutövare. Dagvattenhanteringen är inte en fråga för en 
instans utan kräver samarbete mellan alla inblandade parter. 

Ansvarsområden 

Utifrån den verksamhet som bedrivs kan ansvaret beskrivas enligt följande fem olika 
ansvarsområden. 
 

1. Lovplikt för verksamheter 
Ansvarig: Byggnads- och trafiknämnden 
Nämnden ansvarar för att i beslut och yttranden i lovärenden uppmärksamma och behandla 
dagvattenfrågan enligt riktlinjerna och gällande lagstiftning. 
 

2. Tillstånd för verksamheter 
Ansvarig: Miljönämnden 
Nämnden ansvarar för att i beslut, yttranden och i tillstånds- och anmälningsärenden  
uppmärksamma och behandla dagvattenfrågan enligt riktlinjerna och gällande lagstiftning. 
 

3. Ledningssystemet 
Ansvarig: Trollhättan Energi AB 
Trollhättan Energi AB ansvarar för dagvattnet i de slutna dagvattensystemen, med andra ord, 
alla allmänna dagvattenledningar mellan en fastighets förbindelsepunkt och en recipient eller 
en brunn som Trollhättan Energi AB har ansvar för. Dessutom ansvarar Trollhättan Energi 
AB för att det vatten som finns inne i ledningarna är av en viss kvalitet när det släpps ut från 
ledningssystemet. 
 
4. Öppna dagvattensystem på allmän plats 
Ansvarig: Trollhättan Energi AB och Byggnads- och trafiknämnden 
Bolaget/ nämnden och ansvarar för dagvattnet i de kommunala öppna dagvattensystemen, 
med andra ord, alla diken och dammar på kommunens mark. Det innebär att 
bolaget/nämnden ansvarar för att det vatten som släpps ut från dessa dagvattensystem är av 
en viss kvalitet när det avleds till vattendrag. 
 

5. Miljöövervakning och miljötillsyn enligt Miljöbalken 
Ansvarig: Miljönämnden 
Det innebär att nämnden har ansvar för att övervaka recipienternas kondition samt genom 
myndighetsbeslut och övrigt tillsynsarbete se till att föroreningarna till recipienterna minskar. 
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Det kommunala ansvaret i planerings- bygg- och driftskede 

Ansvaret för dagvattnet kan också beskrivas utifrån de olika faserna i en bygg- eller  
förändringsprocess. De olika skedena har valts för att definiera planeringsskede, bygg- och  
anläggningsskede samt driftskedet. 
 
Ansvar Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning/Hållbart samhälle 

Planeringsskede: 

 Formulera och följa upp att planeringen följer kommunens övergripande mål och  
visioner, åtaganden och utvecklingsinriktningar. 

 Beställning och framtagande av översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.  

 Skriva markanvisnings- och exploateringsavtal samt köpekontrakt och därigenom 

reglera åtaganden för dagvattenhanteringen. 

 Beställarroll vid projektering av kommunala exploateringar. 
 

Bygg- och anläggningsskede: 

 Beställarroll vid genomförande av kommunala exploateringar. 

 

Driftsskede: 

 I de fall där kommunen är taxerad markägare inte förorsaka dagvattenproblem. 

 Kräva en fungerande dagvattenhantering i de fall där Trollhättan stad arrenderar ut 
mark. 

 
 
Ansvar Byggnads- och trafiknämnd/Stadsbyggnadsförvaltning 

Planeringsskede: 

 Ansvar för planläggning genom program och detaljplaner och i dessa skapa reella 
möjligheter att omhänderta dagvatten enligt de principer som anges i dessa riktlinjer.    

 Bevaka att krav i Plan- och bygglagen uppfylls. 

 Bevaka och tillföra kunskap om dagvattenfrågorna tidigt i planering och projektering. 

 Ta ansvar för att utreda och utföra förbättringar i det ytliga dagvattensystemet. 

 Beställarroll vid projektering av investeringar i gator och parker. 
 
Bygg- och anläggningsskede: 

 Ansvar för granskning, bygglov och tillsyn enligt Plan- och bygglagen. Här ingår  

bygglov, marklov, bygganmälan m.m. 

 Beställarroll vid genomförande av investeringar i gator och parker 

 
Driftskede: 

 Drift och underhåll av de öppna dagvattensystemen för gator och parker. 

 Drift och underhåll av rännstensbrunnar på allmän platsmark.  

 Utveckla det befintliga dagvattensystemet. 
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Lantmäterimyndigheten 

Planeringsskede: 

 Ansvar för frågor angående behov av servitut, ledningsrätt och  
gemensamhetsanläggning. 

 

Bygg- och anläggningsskede: 

 Ansvar för handläggning av lantmäteriförrättning avseende servitut, ledningsrätt och 
bildande av gemensamhetsanläggning med beslut om andelstal för utförande och 
drift.  Andra fastighetsbildningsåtgärder kan förekomma. 

 
Driftskede: 

 Efter ansökan medverka i och vara förhandlingsledare när tvist uppkommer främst 
avseende befintlig ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning men också när ny 
rättighet måste upplåtas där fastighetsrättsliga intrångs – och ersättningsfrågor måste 
lösas. 

 
 
Ansvar Miljönämnd/Miljöförvaltning 

Planeringsskede: 

 Bevaka att krav i Miljöbalken uppfylls.  

 Ansvar för att bevaka att reningskrav utifrån dagvattnets föroreningsinnehåll och 
recipientens belastningsförmåga uppfylls 

 Bevaka så att hänsyn tas till vattenskyddsområde. 
 
Bygg- och anläggningsskede: 

 Tillstånd och tillsyn enligt Miljöbalken. 
 
Driftskede: 

 Tillsyn enligt Miljöbalken innebärande att med hjälp av information, rådgivning eller 
myndighetsbeslut tillse att förorenat dagvatten renas. Dessa krav kan ställas i alla 
skeden om inte riktlinjerna för dagvattenhantering följs. 

 Kvalitetsbedömning av recipienter. 
 
 
Ansvar Trollhättan Energi AB 

Planeringsskede: 

 Bevaka och tillföra kunskap om dagvattenfrågorna tidigt i planprocessen genom att 
bland annat planera för genomförande av dagvattenanläggningar och utreda  
möjligheter till utjämning eller andra lämpliga dagvattenåtgärder.    

 Utveckla, i betydelsen förbättra, de befintliga ledningsnäten för dagvatten i  
förtätnings- samt utbyggnadsområden. Planera och utföra sanering av kombinerade 
ledningar i syfte att minska bräddningar samt att minska mängden dagvatten till  
avloppsreningsverket.   

 Bevaka så att hänsyn tas till vattenskyddsområde. 
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Bygg- och anläggningsskede: 

 Tillse att allmänna dagvattenanläggningar byggs så att de kan upprätthålla avsedd 
funktion och kondition. 
 

Driftskede: 

 Drift och underhåll av de allmänna dagvattenanläggningarna. 

 Kvalitetsbedömning av vattnet som finns i dagvattennätet. 

 Utveckla de befintliga ledningsnäten för dagvatten. 
 
 
 

Ansvar övriga aktörer 

Fastighetsägare 

 Den som äger mark har ansvar för det dagvatten som ”uppstår” på den egna  
fastigheten och som tillkommer på grund av fastighetens utformning.  
Det innebär att fastighetsägaren i första hand skall sköta  
dagvattenhanteringen på egen hand och på den egna marken. Går inte detta skall 
fastighetsägaren vara beredd att bekosta åtgärder på annan mark, utanför tomten där 
dagvattenhanteringen kan ske. 

 För VA-installationer på tomtmark fram till förbindelsepunkt till det allmänna  
ledningsnätet. 

 Om fastigheten har en annan verksamhetsutövare än fastighetsägaren gäller att båda 
har ansvar att tillse att dagvattenproblem inte förorsakas av den verksamhet som  
bedrivs på fastigheten. Fastighetsägaren skall upplysa hyresgästen/arrendatorn om 
vad som gäller. 

 
Ansvar verksamhetsutövare 

 En verksamhetsutövare skall inte genom sin verksamhet förorena dagvattnet. 

Om fastigheten har en annan verksamhetsutövare än fastighetsägaren gäller att båda 
har ansvar att tillse att dagvattenproblem inte förorsakas av den verksamhet som  
bedrivs på fastigheten. Fastighetsägaren skall upplysa hyresgästen/arrendatorn om 
vad som gäller. 


