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Inledning
Bakgrund
Inom samhällsplanering är dagvatten en viktig fråga att hantera. 
Än mer idag, med klimatförändringar, ökande förtätningstrend 
och ökade halter av föroreningar i dagvattnet. Ansvaret för 
dagvattenhantering är ofta fördelat på olika sektorer som 
berör den kommunala organisationen så som planering, 
myndighetsutövning, genomförande och drift. Dagvattenfrågan 
berör dessutom ofta flera kommuner eftersom recipienterna 
transporterar dagvattnet nedströms i avrinningsområdena. 
En stor utmaning är att kunna hantera dagvattenfrågan ur ett 
helhetsperspektiv. Detta är en avgörande faktor för en lyckad och 
hållbar dagvattenhantering.   

Dagvattenpolicyns kunskapsunderlag vänder sig till kommunens 
tjänstemän och politiker, exploatörer, fastighetsägare samt 
verksamhetsutövare. För att bygga ett långsiktigt hållbart Lomma 
måste dagvatten finnas med i alla steg av samhällsbyggande, 
från översiktsplanering och detaljplan till genomförande och 
förvaltning. Det är därför av stor vikt att det finns en gemensam 
utgångspunkt i dagvattenfrågan. 

Syfte 
Syftet med dagvattenpolicyns kunskapsunderlag är att höja 
kunskapsnivån, inom såväl kommunens förvaltningar som för 
externa aktörer, om dagvatten och reglerande regelverk samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen. 

Syftet är också att visa och ge inspiration på vilka förutsättningar 
som finns i Lomma kommun för att skapa en hållbar 
dagvattenhantering.

Läsanvisningar
Lomma kommuns dagvattenpolicy är uppdelad i två delar, 
Grundprinciper och riktlinjer och Kunskapsunderlag. 

I dagvattenpolicyns grundprinciper och riktlinjer presenteras 
fastställda grundprinciper som gäller för ny och befintlig miljö 
på såväl enskild som allmän mark inom kommunen. Utifrån 
grundprinciperna presenteras riktlinjer för olika områden. 

I dagvattenpolicyns kunskapsunderlag presenteras aktuellt 
kunskapsunderlag för hållbar daghanteringen såsom 
ansvarsfördelning mellan olika aktörer, styrande regelverk, 
förutsättningar i Lomma kommun samt exempel på hållbara 
dagvattenlösningar.  

Viktiga begrepp och definitioner kopplat till dagvattenfrågan 
presenteras på sidan 7.  
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Begrepp och definitioner
Avloppsvatten
Samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Avrinningskoefficient
Avrinningskoefficienten är ett mått på maximala avrinning/ 
nederbörd. Avrinningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 
och 1 och ju högre värde desto större andel av vattnet rinner av 
från ytan efter ett regn.

Avrinningsområde och delavrinningsområde
Ett avrinningsområde är ett landområde från vilket all 
ytvattenavrinning strömmar genom en sekvens av åar, floder och 
möjligen sjöar till havet vid ett enda flodutlopp eller vid en enda 
flodmynning eller ett enda delta (definitionen i Vattendirektivet).

Delavrinningsområde är ett landområde från vilket all 
ytvattenavrinning strömmar genom en serie åar, floder och, 
möjligen, sjöar till en viss punkt i ett vattendrag (normalt en sjö 
eller ett flodtillopp) (definitionen i Vattendirektivet).

Dagvatten
Vatten som tillfälligt rinner på markytan i område som är 
utpekade som verksamhetsområde enligt LAV. Oftast menar man 
vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringar och 
stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten 
från snö och is. 

Dränering
Avvattning av mark eller byggnader genom avledning av vatten.

Dräneringsvatten
Vatten som passerat genom marklager och avleds med 
dräneringsledning eller dike. 

Ekosystemtjänster
De naturliga funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det 
vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och 
livsvillkor.

Grundvatten
Grundvattenzonen utgör den vattenmättade zonen under 
markytan, dvs vatten som fyller hålrum i berg och jord. 

Hållbar utveckling
En utveckling som inte skapar problem över tid. Varken 
ekonomiska problem, sociala problem eller ekologiska problem. 

Hårdgjorda ytor
Ytor som är täta så vatten inte kan infiltrera ner i marken under.

Infiltration
Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, exempelvis 
jord eller berg. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
I de allra flesta fall lönar det sig både ekonomiskt och ekologiskt 
att utjämna flöden så nära källan som möjligt. Därför ska man i 
alla nybyggnadsprojekt arbeta med att på platsen ta hand om 
dagvattnet där det uppstår, så långt som möjligt, och inte leda 
ner det till ledningsnätet. För befintliga områden där det finns 
brister i sådan hantering kan man ofta tillföra en del fysiska 
lösningar för att förbättra situationen. Det är inte alltid den mest 
kostnadseffektiva lösningen, men kan tillföra områden trivsamma 
och attraktiva visuella element och miljöer (se till exempel Höje å 
vattenråds rapport om ”Fördröjning av dagvatten inom befintlig 
bebyggelse i östra Lund”).

Recipient
Vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten, bräddvatten 
eller renat avloppsvatten.

Skyfall
Skyfall innebär minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 
mm på en minut (SMHI:s definition, 2018). 

Spillvatten
Förorenat vatten som kommer från hushåll, industrier, 
arbetsplatser, serviceanläggningar med mera.

7

B
e

g
re

p
p

 o
ch

 d
e

fi
n

it
io

n
e

r



8

Förutsättningar i Lomma kommun
Digitalt tillgänglig data för alla
Genom vattenråden har kommunen tagit fram en egen 
vattendatabas. www.vattenatlas.se Här finns det mesta 
digitala materialet inlagt utom sådant som måste skyddas av 
säkerhetsskäl (t.ex. ledningsnät) och sådant som kräver specifika 
avtal (t.ex. fastighetsregister).

Topografi 
Lomma kommun ligger mycket lågt i sin helhet. Högsta 
punkten ligger långt inåt land och når inte ens 30 meter över 
havet, se figur 1. Utöver det finns en hel del större instängda 
områden och kommunen i sin helhet ligger längst ner i två stora 
avrinningsområden, Höje ås och Kävlingeåns. Kävlingeåns källa 
finns i Ystads kommun och åns avrinningsområde sträcker sig 
sedan genom ytterligare åtta kommuner för att slutligen mynna 
i Lommabukten. Höje ås ursprung är Svedala och vattnet tar sig 
sedan genom Staffanstorp och Lund innan det rinner ut genom 
Lomma tätort. Allt detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till i 
dagvattenplaneringen.

Geologi
En stor del av kommunen består av högvärdig jordbruksmark på 
gammal sjö-, å-, delta- och havsbotten. Det innebär att jordmånen 
ofta består av olika skikt med sand, leror och överlagrade 
svämsediment. Infiltration och vattenhållande förmåga i 
landskapet sker då olika bra i olika väder, t.ex. kan leror vara allt 
från mycket vattenhållande till att bete sig som en hårdgjord yta 
om de är helt torra eller helt vattenmättade. Det innebär också 
att både infiltration och vattenhållande förmåga kraftigt kan skilja 
sig lokalt. Detta ställer krav på hur man utformar fördröjning, 
infiltration och ytor för dagvattenhantering.
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Förutsättningar i Lomma kommun
Kustnära problematik
Stora delar av Lomma kommun är belägen i låglänta områden 
längs hav och åar. Dessa områden är särskilt sårbara för 
klimatförändringen. I sydvästra Sverige väntas klimatförändringen 
utöver stigande havsnivåer ge konsekvenser i form av bland annat 
mer nederbörd och fler översvämningar, ökad sättnings- och 
skredrisk samt en ökad frekvens av extrema vädersituationer. 
Höga havsnivåer kan förutom översvämningar innebära risker 
för saltvatteninträngning i grundvatten. Om högvattennivåer 
inträffar samtidigt med stora dagvattenflöden kan avledningen 
av dagvatten påverkas och ge översvämningar långt in i landet. 
Detta innebär att både markavvattning och dagvattenavledning 
riskerar påtagliga försämringar och störningar på sikt eftersom 
den absoluta fallhöjden i ett redan flackt landskap kommer att 
minska. Uppdämningseffekter och bristande fördröjningskapacitet 
ökar risken för exempelvis källaröversvämningar, även i områden 
som idag ligger på relativ hög höjd eller långt ifrån strandnära 
områden. Höga havsvattennivåer påverkar också möjligheterna 
att släppa ut dagvatten och utloppen behöver förses med 
backventiler och i vissa fall pumpas ut. 

Skyddsvärda områden
Recipienter och vattenförekomster
Lomma kommun tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och har 
del i tre större avrinningsområden (Höje å, Kävlingeån/Löddeån 
och Alnarpsån), dessa är i sin tur uppdelade i sammanlagt 14 
stycken vattenförekomster med både yt- och grundvatten. Aktuell 
statusklassning för dessa kan man antingen se i http://viss.
lansstyrelsen.se/ eller den mer lättillgängliga www.vattenatlas.se. 
Utöver detta så är Kävlingeåns/Löddeåns mynning utpekat som 
nationellt särskilt värdefullt vatten och Kävlingeån/Löddeån i sin 
helhet som regionalt särskilt värdefullt vatten. 
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I kommunen finns exempelvis dammar, översvämningsytor, öppna 
stråk och diken vilka fungerar som recipienter för dagvatten. En 
översikt över vilka recipienter, utöver hav och åar, som finns i 
dagsläget presenteras i figur 2.

Skyddad natur
I Lomma kommun är såväl flera vatten- som landområden 
skyddade enligt kap 7 i miljöbalken, se figur 3 på sida 
11. I dagsläget tillkommer något nytt skyddat område 
varje år. Inledning av dagvatten i dessa områden kan vara 
problematiskt, men i till exempel Slättängs naturreservat så ingår 
dagvattenanläggningen även i föreskrifter och skötselplan där 
undantag görs för VA:s behov.

Badplatser
Lomma kommun har i dagsläget fyra badplatser som är 
registrerade som så kallade EU-bad. Badplatserna behöver ha en 
viss vattenkvalitet för att motverka negativ inverkan på badandes 
hälsa och fortsätta klassas som EU-bad. De flesta av Lommas 
badplatser ligger i direkt anslutning till ett dagvattenutlopp. En 
orsak till förhöjda bakteriehalter vid badplatserna kan vara att 
regn och skyfall tar med sig föroreningar från omgivningar med 
hårdgjorda ytor, eller andra ytor där fördröjning saknas, ner i 
vattnet via dagvattenutloppen. Några av badplatserna ligger även 
nära nödavlopp för spillvatten som kan ge upphov till mycket höga 
bakteriehalter och innebära hälsorisker för badande.
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Figur 3: Skyddade 
områden och utpekade 
hänsynsområden i 
Lomma kommun.  
Källa: Naturmiljöprogram 
för Lomma kommun. 
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Riskfaktorer
Som tidigare nämnts är Lomma kommun mycket lågt beläget (se 
figur 1) och några dagvattensystem pumpas ut i recipienterna 
redan idag. Detta kommer att vara en utmaning inför kommande 
klimatförändring. Öresund har en speciell hydrologisk funktion 
som förbindelse mellan Västerhavet och Östersjön. Detta innebär 
att hög- respektive lågvattentillstånd kan komma mycket plötsligt 
vilket ställer krav på dagvattenanläggningar utmed kusten. Kusten 
längs Lommabukten är också utsatt för erosion i varierande grad.

Problem och utmaningar med 
dagvatten i Lomma idag
Vid det häftiga skyfallet sommaren 2014 drabbades även Lomma 
som en av flera skånska kommuner, av översvämningar av flera 
fastigheter. Ledningsnätet är inte dimensionerat för skyfall 
och för att avhjälpa liknande problem i framtiden behöver 
översvämningsytor skapas där det inte gör något att vatten blir 
stående. Denna uppgift ställer stora krav på samverkan då det 
i många fall handlar om ytor inom de tätbebyggda delarna av 
Lomma. Ytor som behöver användas till flera syften, så kallade 
mångfunktionella ytor.

Den stora utmaningen är således att skapa plats för dagvatten, 
dels för att hantera stora mängder vatten och dels för att uppnå 
en godtagbar kvalitet (vilket bäst görs i dammar och öppna diken 
som är ytkrävande). Denna utmaning finns både vid planering av 
nya områden och inom befintlig bebyggelse.

Befintligt dagvattensystem
Allt dagvatten i Lomma hamnar förr eller senare i Öresund, se 
figur 4. Dagvattensystemet inom de tätbebyggda delarna av 
kommunen består främst av ett separerat, drygt 170 km långt, 
ledningsnät. Inom kommunen finns även cirka 15 större öppna 
dammar för dagvatten vilka bidrar till att avlasta ledningsnätet 
vid höga flöden. Inom kommunens tätorter används även en 
del av de stora gröna ytorna till översvämningsytor som avlastar 
ledningsnätet vid höga flöden.

Från Lomma tätort avleds dagvattnet i de västra delarna direkt 
ut i havet. De östra delarna av Lomma tätort avleds norrut till ett 
dammsystem vid Lilla Lomma för att sedan avvattnas till Höje å. 
Dammarna fyller en flödesutjämnande funktion vilket behövs 
eftersom Höje å är hårt belastad av uppströms liggande orter som 
Lund och Staffanstorp. 

Inom Bjärred tätort avleds dagvatten direkt till havet men 
även här finns ett avlastande ledningsnät som samlar ihop 
dagvatten från de östra delarna till en större kulvert söder om 
Bjärreds tätort. Inom Borgeby har det på senare tid planerats 
översvämningsytor som kan avlasta ledningsnätet eftersom allt 
dagvatten från Borgeby ska passera det befintliga äldre nätet. 
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Styrande regelverk

Lagstiftning
Det finns ingen specifik dagvattenlagstiftning, utan hantering av 
dagvatten regleras i flera lagstiftningar. Lagarna kan ses som en 
tillgänglig verktygslåda för myndigheter att reglera och ställa krav 
utifrån. Nedan listas några av de viktigaste lagrum. Dock krävs 
samarbete såväl inom kommunen som mellan myndighetsgränser 
för att nå långsiktig och hållbara dagvattenhantering.  

Plan- och bygglagen
Den fysiska samhällsplaneringen regleras i Plan- och bygglagen 
(2010:900) (PBL). PBL är ett viktigt styrinstrument för en bra 
dagvattenhantering. Lagen behandlar kommunens planläggning i 
form av översiktsplan och detaljplaner. PBL styr också prövningar 
av förhandsbesked och lov.

Miljöbalken med förordningar
Miljöbalken (1998:808) har en stor roll vid dagvattenhanteringen. 
I balken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) finns det bestämmelser om dagvatten. 
Dagvatten faller under definitionen för avloppsvatten i de 
fall det avleds för avvattning av mark inom detaljplan eller 
begravningsplats. Hantering och utsläpp av avloppsvatten är 
miljöfarlig verksamhet. Även utsläpp av dagvatten som inte 
definieras som avloppsvatten kan utgöra miljöfarlig verksamhet 
om utsläppet riskerar att medföra olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Ytterligare bestämmelser gällande utsläpp 
av avloppsvatten samt inrättande av avloppsanordningar finns i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar vilka 
skyldigheter och rättigheter kommunen respektive VA-
abonnenter som använder det allmänna VA-systemet har. Lagen 
ger kommunen rätt att ta ut avgifter inom verksamhetsområde för 
dagvatten.

Allmänna bestämmelser för vatten och 
avlopp (ABVA)
ABVA är de bestämmelser som tas fram med stöd av LAV. 
Bestämmelserna omfattar spillvatten, dricksvatten och 
dagvatten och ska ange riktlinjer för anslutning till den allmänna 
anläggningen.

Boverkets byggregler
Boverkets byggregler (2011:6) innehåller föreskrifter och 
allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, 
driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, 
säkerhet vid användning och energihushållning. Ett antal 
föreskrifter och allmänna råd finns som berör dagvatten.

Jordabalken
I Jordabalken (1970:994) regleras dagvatten via de 
grannelagsrättliga reglerna i tredje kapitlet. Sammanfattningsvis 
är fastighetsägaren ansvarig för avvattningen från sin fastighet. 
Det innebär att om en exploatering förväntas ge förändrade 
dagvattenflöden, så måste åtgärder avseende skydd för 
omgivningen vidtas. Ett annat exempel är att man inte får avleda 
sitt dagvatten in mot grannens tomt.

Ramdirektivet för vatten 
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), även kallat 
vattendirektivet, antogs av EU:s medlemsländer år 2000 och 
utgör grunden för EU:s vattenpolitiska arbete. Vattendirektivet 
omfattar kust- och grundvatten och syftar till att förbättra 
kvaliteten på yt- och grundvatten. Vattendirektivet infördes i den 
svenska lagstiftningen år 2004 och vattenmyndigheter har skapats 
för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten 
på våra vatten. Direktivet innebär att dagvattenhantering inte får 
försämra möjligheten att uppnå god status och åtgärder krävs 
för att skydda åar, sjöar och hav mot förorening samt skydda 
bebyggelse mot översvämning. I enlighet med ramdirektivet ska 
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alla vattendrag ha nått god status 2015 samt att statusen inte får 
försämras utifrån dagens status. 

I Lomma kommun är vattendragen klassade med otillfredsställande 
ekologisk status, vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att inte 
försämras och på sikt nå god status. Lommabukten är klassad med 
måttlig ekologisk status. Vattenråden i Höje å respektive Kävlingeån, 
där Lomma kommun är en aktiv part, arbetar med åtgärdsprogram 
för att förbättra vattenförekomsternas status.

Översvämningsdirektivet 
Under 2007, efter att stora översvämningar inträffat i Europa, antog 
EU Översvämningsdirektivet (2007/60/EG) om översvämningsrisker 
och hantering av översvämningar. Medlemsländerna ska arbeta för 
att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och på så 
sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet. Detta innebär att kommuner och fastighetsägare måste 
skapa långsiktigt hållbara lösningar för dagvattenhanteringar. 

EU:s fiskedirektiv
Utifrån EU:s fiskvattendirektiv har Sverige infört en förordning 
(2001:554) om miljökvalitets-normer för fisk- och musselvatten. 
Syftet med fiskvattendirektivet är att skydda eller förbättra 
kvaliteten på sötvatten så att fiskbestånden upprätthålls. 
Miljökvalitetsnormer och riktvärden gäller i utvalda sjöar och 
vattendrag i hela landet. 

Miljömål och lokala styrdokument 
Globala målen
FN:s generalförsamling beslutade i september 2015 om Agenda 
2030 med tillhörande 17 globala och 169 delmål för hållbar 
utveckling. Alla medlemsländer i FN har genom agendan förbundit 
sig till att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar värld till år 2030. Flera av målen har koppling, direkt eller 
indirekt, till hur dagvatten ska hanteras. Mest relevanta är Rent 
vatten och sanitet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringen, Hav 
och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald. 

Sveriges miljömål 
Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete. 
Generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen 
bildar tillsammans Sveriges miljömålssystemet. Miljömålen är 
anpassade till nationell, regional och lokal nivå och arbetet måste 
ske gränsöverskridande mellan alla sektorer och nivåer.  Sveriges 
miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030.

Många av miljömålen har en stark koppling till hur dagvatten ska 
hanteras. De miljömål som har särskild koppling är Giftfri miljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, grundvatten av 
god kvalitet samt God bebyggd miljö. Några exempel på åtgärder 
inom dagvattenhantering kopplat till målen är utfasning av särskilt 
farliga ämnen inom byggande, minska risken för utsläpp av orenat 
vatten, skyddsområden för grundvattentäkt samt infrastruktur för 
gång- och cykeltrafik, bevarande av grönområden i nya planer samt 
planarbetets anpassning till ökande nederbördsmönster.   

15

De sexton miljömålen. 
Illustratör: Tobias Flygar 
www.sverigesmiljömål.se 

De sjutton globala målen.  
www.globalamalen.se
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Lokala mål
Det finns flera framtagna mål och styrdokument i Lomma 
kommun med bäring på dagvatten. Lomma kommun har tagit 
fram lokala miljömål och åtgärder vilka visar riktningen som 
kommunens miljöarbete ska ha och på sikt uppnå genom att 
genomföra åtgärderna. Det är främst inom miljömålen Giftfri 
miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och God 
bebyggd miljö som specifika mål kopplat till dagvattenområdet 
har formulerats, se nedan. 

Översiktsplan
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt om hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte 
bindande för myndigheter och enskilda.

Kommunens översiktsplan är framtagen 2010 och fastslår 
utvecklingen av den fysiska planeringen och mark- och 
vattenanvändningen i kommunen så som ställningstaganden och 
underlag för klimatanpassning, rekreation och friluftsliv, skyddad 
natur, teknisk försörjning samt beredskaps- och säkerhetsfrågor. 
Översiktsplanens ställningstaganden som är relevanta för 
dagvattenfrågan presenteras nedan. Arbetet pågår med att ta 
fram en ny översiktsplan för kommunen med horisont till 2040 
som planeras att antas år 2021. Dagvattenpolicyns grundprinciper 
och riktlinjer ska vara underlag till den nya översiktsplanens mål 
och ställningstaganden kopplat till dagvattenhantering.

I Översiktsplan 2010 anges flera ställningstaganden gällande 
dagvattenfrågor. Exempel på dessa är:
 
Dagvatten bör tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt.

Markområden lämpliga som tillfälliga översvämningsytor måste säkras i  
kommunen.

Lämpliga tillfälliga översvämningszoner kommer att behöva utvecklas för att 
avlasta dagvattensystemet och undvika översvämningar i bebyggelsen.

Utredning av översvämningsrisk från dagvattensystemet bör genomföras. 

En utredning av dagvattensystemets kapacitet och risken för 
översvämningar bör tas fram. Utifrån denna kan sedan kostnadseffektiva 
klimatanpassningsåtgärder genomföras, exempelvis utjämningsmagasin 
utmed vattendragen för att hindra att åtvatten vid höga flöden tränger in i 
dagvattensystemet. 

Lokala miljömål kopplat till dagvatten:

Utsläpp av ämnen som är miljö- eller hälsoskadliga från dagvatten ska 
minimeras.(Miljökvalitetsmål Giftfri miljö)

Utvecklingen av Lomma kommuns grönstruktur ska öka den biologiska 
mångfalden, minska energiförbrukningen, förbättra dagvattenhanteringen, 
förbättra utomhusklimatet samt bidra med trygghet och trivsel och bidra till 
att skapa en långsiktigt hållbar stadsmiljö.(Miljökvalitetsmål God bebyggd 
miljö)

Dagvattenutsläpp ska inte påverka kommunens vattenförekomster negativt. 
(Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö)

Tekniker för omhändertagande av dagvatten som leder till mer gröna och 
vattengenomsläppliga ytor används vid exploatering och förändringsarbete. 
(Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö)

De vattenburna utsläppen av kväve- och fosforföreningar från mänsklig 
verksamhet till vattendrag och kustvatten ska minska kontinuerligt från 1995 
års nivå. (Miljökvalitetsmål Ingen övergödning)

System för dagvattenavrinning anpassas för att öka naturlig vattenrening och 
biologisk mångfald. (Miljökvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag)

Miljömål
för Lomma kommun 2014 - 2020
Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

DEL A - MÅL OCH GENOMFÖRANDE
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Exempel på dagvattenlösningar
I detta avsnitt presenteras exempel på hållbara dagvattenlösningar 
för att fördröja och utjämna dagvattenmängder, öka attraktiviteten i 
områden, skapa mångfunktionella ytor samt rena dagvatten. 

Det finns olika typer av lösningar för dagvattnet, vilka väljs 
utifrån platsens specifika förutsättningar. Avgörande aspekter i 
utformningen av dagvattensystem är markens sluttning och dess 
förmåga att infiltrera vatten. 

Dagvatten kan hanteras antingen direkt vid källan eller längre 
nedströms vilket illustreras i figur 5. Fördröjning nära källan 
innebär att dagvattenhanteringen sker i de övre delarna av 
avrinningssystemet. Det dagvatten som inte har infiltrerat 
eller på annat sätt lämnat systemet fortsätter nedströms i 
avrinningssystemet i antingen konventionella ledningssystem 
eller i öppna lösningar. Trög avledning är ett öppet system för 
långsam vidaretransport av dagvatten på allmän platsmark. Samlad 

fördröjning innefattar olika anläggningar för tillfällig fördröjning 
av dagvatten och ligger i de nedre delarna av avrinningssystemet. 
Samma tekniska lösning kan förekomma i flera kategorier. Detta 
är möjligt eftersom en teknisk lösning kan utformas på olika sätt 
och på så vis anpassas till rådande förutsättningar vad gäller t.ex. 
platstillgång och mängd dagvatten som ska hanteras.

Figur 5: Illustration över kategorier av öppna dagvattenlösningar.  
Källa: Svenskt Vatten (2004a). Stahre, P. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planering och exempel.   
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Fördröjning och rening av 
dagvatten på kvartersmark och 
allmän platsmark
Genom att möjliggöra att dagvattnet tas om hand lokalt och nära 
källan kan vattenbalansen i ett område bevaras. Detta kan uppnås 
genom att möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten 
på kvartersmark och allmän platsmark eller i nära anslutning till 
källan. För att dagvattnet ska kunna hanteras inom området krävs 
tillräckligt med yta samt att marken är eller görs infiltrationsvänlig. 
Om varken infiltration eller fördröjning är möjligt hanteras dagvatten 
genom avledning. 

Hur genomsläpplig en yta är för dagvatten kan utläsas av 
avrinningskoefficienten, vilken motsvarar nederbörd avledd från 
ytan/nederbörd som fallit på ytan. Några exempel presenteras i 
tabell 1. 

Genom att redan i planerings- och projekteringsskedet reglera 
höjdsättningen går det att skapa en nivåskillnad inom en yta eller i 
förhållande till omgivningen. Härigenom kan säkra avrinningsvägar 
och en fungerande dagvattenhantering skapas på platsen. Vid rätt 
reglerad höjdsättning kan lätt mångfunktionella ytor skapas. Som 
utgångspunkt bör höjdsättningen planeras så att hårdgjorda ytor 
ligger högre än grönytor.

På kvartersmark kan kommuner för närvarande i nya detaljplaner 
styra val av takmaterial, exploateringsgrad och hårdgörningsgrad. 
En annan styrmöjlighet är förläggningen av anslutningspunkten för 
dagvatten till den allmänna vattenanläggningen. Om den förläggs 
i eller strax under marknivå, kan dagvattnet avledas i marknivå. Då 
krävs att en noggrann projektering av den allmänna platsmarken 
görs i tidigt skede. Vissa ”nytänkande” byggtekniska åtgärder krävs 
inne på den privata fastigheten, exempelvis rännor i markytan för 
avledning av dagvattnet.

Yta Avrinningskoefficient

Tak täckt av tegel, papp, eller 
plåt

0,9-1,0

Grönt tak med under 10 cm 
växtbädd

0,7

Grönt tak med över 10 cm 
växtbädd

0,5

Asfalt 0,9

Plattor med smala fogar 0,75

Grusgång 0,6

Gräsarmering 0,15

Tabell 1: Avrinningskoefficient för olika typer av ytor.  
Källa: ATV-DVWK M 153 
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Växttak
Gröna tak och våtmarkstak är exempel på växttak. De används för 
att ta upp stor del av regnvattnet som faller på taket. För att fördröja 
stora regnmängder krävs kompletterande lösningar. Anläggningarna 
isolerar byggnaden och bidrar med en trevlig stadsupplevelse samt 
med ekosystemtjänster. 

Växttak på Fladängskolan, Lomma  
Foto: Christian Almström

Våtmarkstak

StrandängstakExtensivt tak med trädgård



21

Växtbädd på 
husvägg och 
kombinerat 
cykelställ med 
dagvatten 
som infiltreras 
och fördröjs i 
Västra hamnen, 
Malmö 

Regntunna på Österlens  
Folkhögskola i Tomelilla. 

Tredimensionell grönstruktur och träd
Träd och buskplanteringar medverkar till att reducera 
dagvattenflödena. Dess rötter suger upp vatten från marken och 
bidrar därmed till markens förmåga att magasinera nytt vatten. 
Exempelvis dricker ett fullvuxet träd ungefär 500 liter vatten en 
varm sommardag. Växternas lövverk har i sin tur en god förmåga 
att fånga upp samt avdunsta nederbörd. Detta innebär att en del 
dagvatten aldrig behöver nå marknivå utan fångas upp på vägen 
ner och därmed inte belastar systemet. Förutom att reducera 
dagvattenflödena bidrar träd och buskplanteringar till att skapa 
biologiska och estetiska mervärden.   

Regntunnor och stenkistor
Ett sätt att ta hand om regnvatten från hustak och liknande är att 
samla in det i en regntunna eller leda det till en stenkista (normalt 
sätt en grop i marken som fylls med grov sten). Uppsamlingen 
minskar inte bara belastningen på omkringliggande ytor och 
ledningar utan kan även nyttjas till exempelvis bevattning. I 
Lomma kommun finns en del lokala stenkistor. En annan lösning är 
dagvattenkassett vilken fungerar på liknande sätt.  

Regntunna som fångar upp regnvatten på 
innegård i Köge, Danmark
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Regnträdgårdar 
Genom att anlägga regnträdgårdar skapas en genomsläpplig 
växtbädd som infiltrerar, fördröjer och renar dagvatten från 
närliggande hårdgjorda ytor. Nedsänkta planteringsytor kan ta 
emot dagvatten från omgivande tak- och markytor. Genom att 
växtbädden är nedsänkt kan den också fungera som ett tillfälligt 
utjämningsmagasin.  Regnträdgårdar planeras att anläggas på 
stationsområdet i Lomma som förväntas vara färdigt till 2020. 

Öppna stråk
Öppna stråk i form av exempelvis diken, kanaler och rännor 
infiltrerar dagvatten vid mindre regnmängd. Vid större regnmängd 
har de normalt sätt en funktion att fördröja och därefter avleda. 
Vattennivån har genom detta system möjlighet att variera och 
därmed kan flödet utjämnas vid tillfällen då det regnar kraftigt och 
översvämningsrisken minskar.

Öppet stråk i bostadsområdet Lervik, Lomma. 

Regnträdgård med släpphål i kantsten, 
Monbijougatan Malmö

Öppet stråk i bostadsområde i Borgeby 

Regnträdgård på innergård i Kville, Göteborg
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Avskärande dräneringsstråk
Dräneringsstråk för att hindra fortsatta flödande dagvatten på 
marknivå. Håller dagvattnet inom närliggande yta. Kan även ha en 
fördröjningseffekt. 

Genomsläpplig beläggning
Genomsläpplig beläggning såsom gräsarmering kan göra att 
exempelvis en parkeringsyta kan användas till både parkering och 
omhändertagande av dagvatten. Genom rätt lutning på ytan kan 
vatten från hårdgjorda ytor ledas till lågpunkter i form av växtytor. 

Svackdike
Svackdiken används för att avleda dagvatten öppet. Svackdiken 
är breda med en svag släntlutning och används för att rena och 
transportera dagvatten. Sådana diken kan bekläs med gräs eller 
annan vegetation. Dikena tillåter vatten att infiltrera ned i mark. 
Genom sina gröna ytor och genom att synliggöra dagvattnet 
bidra svackdiken till en positiv gestaltning. Svackdiken anläggs ofta 
i anslutning till vägar och gator. Svackdike kan även kombineras med 
ett underliggande täckdike, vilket ger en ökad infiltrationsmöjlighet.

Svackdike längs gata i Borgeby. Svackdike i Augustenborg, Malmö

Parkeringsuppfart med genomsläppling 
beläggning av gräsarmering vilken skapar 
fördröjningskapacitet. 

Avskärande dräneringsstråk i Lervik, Lomma
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Släpphål
Genom att använda sig av släpp i kantstenen kan dagvatten rinna 
vidare till en växtyta eller svackdike för rening och fördröjning. 

Leda dagvatten i markytan
Dagvatten kan ledas öppet i markytan och där med minska 
belastningen på ledningsnätet. Denna öppna lösning bidrar även till 
att höja det estetiska värdet och skapa förutsättningar för djur- och 
växtliv i stad och tätort.   

Lösning för att leda dagvattnet längs 
markyta i Hannover, Tyskland 

Släpphål som möjliggör för dagvattnet att 
rinna till växtyta. 

Släpphål kansten längs gata i Hannover, 
Tyskland

Ytlig ränna i Västra hamnen, Malmö
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Makadamstråk och krossdike
Det finns olika sätt att utforma makadamstråk och krossdike. 
Anläggningarna avleder och fördröjer vatten från gator och 
fastigheter. Makadamstråk och krossdike är lämpligt att anlägga 
längs vägar och parkeringsytor. 

Filtermagasin och filterbrunnar
Underjordiska filter i magasin och eller kassetter finns för att 
främst rena dagvattnet från föroreningar så som metaller eller 
oljeföreningar. Filtermaterialet kan bestå av exempelvis jord, 
kalksten eller sand. Filterbrunnar kan med fördel användas 
vid industriområden, bensinmackar och biltvättar där 
föroreningsbelastningen vanligtvis är hög. Denna lösning är särskilt 
lämplig vid dagvattenutsläpp i vattenskyddsområden eller till 
känsliga vattendrag och sjöar. Höje å vattenråd arbetar i dagsläget 
med att testa olika sorters kalkfilter.

Fördröjning och rening under mark
Då det inte finns möjlighet att anlägga öppna dagvattenmagasin 
kan fördröjningsmagasin anläggas under mark. Exempel på detta är 
underjordiska magasin, infiltrationsmagasin och dagvattenkassetter. 
Med hjälp av underjordiska magasin fördröjs vatten så att 
belastningen på systemet minskar. Då dagvattnet från takytor inte 
kan ledas ut på öppna vegetationsytor används infiltrationsmagasin. 
Ett alternativ till infiltrationsmagasin är dagvattenkassett. 

Infiltration och översilning på öppna ytor
Att låta dagvatten översila och infiltrera över en vegetationsyta 
är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten. Genom att 
vegetationsytan bromsar upp vattnet möjliggör det för infiltration 
ner i marken. Det sker även en viss rening då vattnet passerar 
växtlighet och infiltrerar markprofilen.  

Makadamstråk längs gata i Mariastaden, 
Helsingborg

Makadamstråk längs gata utan kantsten 
som möjliggör för avvattning. På 
Kvarteret Nian, Lomma. 

Makadamdike kemicentrum, Lund Översilningsyta, Malmö
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Skapa mångfunktionella ytor
Det är viktigt att utnyttja de öppna ytor som finns och 
mångfunktionella ytor kan ha flera funktioner. Exempelvis kan en 
yta fungera som både en fotbollsplan och som en översvämningsyta 
för dagvatten. Dessa ytor kan under höga vattenstånd översvämmas 
för att minska skador på byggnader eller andra områden. De 
mångfunktionella ytorna kan vara utformade på olika sätt, en del 
bidrar med infiltration medan andra magasinerar vattnet för vidare 
hantering när belastningen på dagvattensystemen minskar.

Utjämningsmagasin
Utjämningsmagasin möjliggöra för ett jämnare dagvattenflöde 
i ledningar och bäckar. Dagvattnet leds till ett magasin där det 
kan lagras till dess att ledningen eller bäcken kan ta emot vattnet 
och föra det vidare till recipienten. Dagvattnet kan också renas i 
magasinen genom att föroreningar sedimenteras ner till botten.

Tillfälliga översvämningsytor
Då det kommer stora mängder vatten kan tillfälliga 
översvämningsytor anläggas som kan omhänderta stora mängder 
vatten. Tillfälliga översvämningsytor kan skapas på torg, parker, 
fotbollsplaner eller andra ytor som är nedsänkta och kan tillåtas 
översvämmas tillfälligt utan att det orsakar skada.  

Skapa stråk som går att omleda vid höga flöden
Genom att kontrollera dagvattnets rinnvägar vid höga flöden kan 
många skador förhindras. Exempelvis vid ny- och omprojektering 
av gaturum bör vissa flöden styras till platser där det orsakar minst 
skada. 

Tillfällig översvämningsyta i form av en 
fotbollsplan i Borgeby.

Nedsän kt park i Augustenborg, Malmö
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Fördröjningsdamm i Augustenborg, MalmöFördröjningsdamm i Alfredshäll, Lomma

Sjöar, dammar, våtmarker och 
diken för att rena stora volymer 
dagvatten
Fördröjningsdammar
Dagvattendammar kan hjälpa till med både fördröjning och rening 
av dagvattnet. De ger ett estetiskt tilltalande uttryck och fungerar 
som en mångfunktionell yta. 

Sjöar, dammar och våtmarker som kan avsänkas
För att fördröja dagvattenflöden och minska belastningen på 
dagvattenledningar, bäckar och hav kan dammar anläggas. 
Dammarna tar hand om vattnet samtidigt som det sker en rening 
genom sedimentation av föroreningar i vattnet.  

Våtmarker fungerar som naturliga fördröjnings- och 
utjämningsmagasin samt har en renande effekt. De kan även 
fungera som bevattningsmagasin. Förutom möjligheten till 
effektiv dagvattenhantering är våtmarker viktiga för den biologiska 
mångfalden och för rekreationsvärden.

Stora Brohusdammen i Slättängsområdet, 
Lomma

Slättängsdammarna i Lomma
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Tvåstegsdiken
Genom att anlägga en svämzon runt ett traditioellt dike kan många 
fördelar skapas för både biologisk mångfald, fördröjning och 
minskad transport av föroreningar. Åtgärden kräver utrymme och 
flackare dikesslänter än ett traditionellt dike.

Skapande av trånga sektioner uppströms 
Genom att skapa trösklar eller andra dämmande sektioner kan 
man tvinga vattnet att i sektioner bilda många små översvämningar 
i stället för en stor vid höga flöden. Ju högre uppströms i 
avrinningsområdena detta görs, desto mindre blir konsekvenserna 
både med avseende på vattenkvalitet och på vattenkvantitet.

Avtalade översvämningsytor på annans mark 
alternativt upphandling av ekosystemtjänster
Genom att skriva avtal med markägare kan man köpa rätten att 
översvämma annans mark. Ersättning för skada kan utgå alternativt 
ett arrende av traditionellt slag. Detta kan många gånger bli billigare 
än att betala skadeståndsanspråk i efterhand. 

I dagsläget pågår arbete i Höje å vattenråd för att förtydliga 
möjligheterna för offentliga verksamheter att handla upp s.k. 
ekosystemtjänster av markägare. Detta kunde vara en väg för att 
betala för rådighet på annans mark för t ex dagvattenhantering.
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Föroreningar
Dagvatten innehåller olika ämnen och olika mycket föroreningar 
beroende på varifrån det kommer. Dagvatten kan föra med 
sig metaller, olja, näringsämnen och organiska miljögifter. 
Spridningskällor till dagvatten är exempelvis trafik, förbränning, 
fria metallytor som tak och stolpar, markföroreningar, 
atmosfäriskt nedfall samt depåer på industritomter. Föroreningar 
i dagvattnet kan ha olika ursprung, exempelvis atmosfäriskt 
nedfall, fordons- och gatutvätt, djurspillning och korrosion 
av byggnadsmaterial. Tillförseln av näringsämnen bidrar till 
övergödning och metaller och miljögifter påverkar den kemiska 
kvaliteten. Dagvatten från industriområden och trafikytor 
innehåller i större utsträckning höga halter av föroreningar. 

I tabell 1 nedan följer en sammanställning över ett antal vanliga 
ämnen som förorenar dagvatten samt dess spridningskällor.  

Förorening Påverkan på människor och miljö Källor till föroreningen i dagvatten

Bakterier Kan orsaka problem vid badplatser Avloppsvatten, fågel- och djurspillning 

Bekämpningsmedel 
Skadligt och i många fall giftigt för 
människor, djur och växter Bekämpningsmedel 

Bly Mycket giftigt för människor och djur 
Skorstenskragar, bromsbelägg, bilbatterier, blymönjade artiklar, 
atmosfäriskt nedfall 

DEHP 
(dietylhexylftalat) Reproduktionstoxiskt Mjukgörare i plast 

Kadmium Mycket giftigt för människor och djur Förorening i zinkföremål (byggnadsmaterial), däck, vägbanor, 
atmosfäriskt nedfall

Koppar Giftigt för vattenlevande djur och växter Korrosion av byggnadsmaterial (takytor, stuprör och 
hängrännor), båtbottenfärg, fordon, atmosfäriskt nedfall 

Krom Negativ påverkan på människor, djur och 
växter 

Däckslitage från dubbar, korrosion av bildelar, 
byggnadsmaterial 

Kvicksilver Mycket giftigt för människor, djur och växter Förbränning av fossila bränslen, atmosfäriskt nedfall, produkter 
innehållande kvicksilver. Diffus spridning vid avfallshantering

Tabell 2: Vanliga ämnen som förorenar dagvatten samt dess spridningskällor.
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Förorening Påverkan på människor och miljö Källor till föroreningen i dagvatten

Mikroplast Negativ påverkan på vattenorganismer Däck- och vägslitage, konstgräsplaner, plastskräp, fallskydd, 
multiplaner, konstgräsmattor och andra plastbaserade ytor

Nickel Negativ påverkan på människor, djur och 
växter 

Förbränning av fossila bränslen, ytbeläggningar, 
avfallsförbränning, rostfritt stål, bildelar 

Nonylfenoletoxylater 
och nonylfenol 

Mycket giftigt för vattenorganismer Klottersaneringsmedel, komponent i biltvättmedel, andra 
rengöringsmedel, färgpastor, skummedel, plast, lim 

Näringsämnen (kväve 
och fosfor) 

Övergödning av sjöar och vattendrag, 
algblomning, syrebrist 

Avloppsvatten, djurspillning, gödsling, trafikavgaser, 
tvättmedel, rengöringsmedel, atmosfäriskt nedfall 

Olja Skadligt för människor och djur. Giftigt för 
växter 

Oljeutsläpp, läckage från fordon och cisterner, trafikolyckor 

PAH:er (t ex Benso(a)
pyren)

Cancerogena och giftiga för människor och 
djur. 

Småskalig vedeldning, trafikavgaser, däck, utsläpp från 
industrier

PCB Giftigt för människor och djur 
Fogmassor i byggnader, elkondensatorer, kablar, 
transformatorer 

Pentaklorfenol Mycket giftigt för vattenorganismer Impregnering av trästolpar (förbjudet att använda sedan 1978)

Platina 
Negativ påverkan på människor, djur och 
växter Katalysatorer i avgasrenare på fordon

Suspenderat material 

Skadar gälar och andra organ hos 
vattenlevande djur, siktproblem i vattendrag 
och sjöar (ljus), skapar stopp i ledningar 
med översvämningar som följd, föroreningar 
binds ofta till partiklar 

Naturligt förekommande erosion, avbanad jord vid 
byggnationer, brunnsborrning

Zink Giftigt för vattenlevande djur och växter 
Korrosion av byggnadsmaterial (stolpar, räcken), erosion från 
vägbanor, atmosfäriskt nedfall 
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Ansvar i dagvattenfrågan
Det är flera aktörer som delar på ansvaret för hanteringen av 
dagvatten. För att hantera dagvattenfrågan krävs att politiker 
och tjänstemän i kommunens olika förvaltningar och bolag 
samarbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det är många av 
kommunens ansvarsområden som berörs av dagvattenfrågan, 
exempelvis fysisk planering, gatudrift och VA. Utanför 
kommunens ansvarsområden gäller ansvaret exempelvis 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, väghållare, entreprenörer 
och byggherrar. Dagvattenhantering är också en tvärkommunal 
fråga då nedströms liggande kommuner påverkas av hur 
dagvattnet hanteras i kommunerna uppströms. För att lyckas 
skapa långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs samarbete 
mellan alla involverade aktörer. 

Kommunalt ansvar
Kommunen har planmonopol och ansvarar för att genom god 
planering av mark- och vattenanvändning skapa förutsättningar 
för en säker dagvattenhantering. För att få en hållbar och robust 
dagvattenhantering är det viktigt att frågan uppmärksammas 
i tidigt skede och att det förs en löpande dialog respektive 
samarbete mellan aktuella aktörer inom och utanför kommunen. 

Ur lagen om allmänna vattentjänster LAV (2006:412) 6 § framgår 
att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse ska 
kommunen,

- bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas 

- se till att behovet snarast, och så länge behovet finns 
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän 
VA - anläggning.

Det är viktigt med en tydlig roll- och ansvarsfördelning då flera 
aktörer delar på ansvaret för dagvatten. I varje övergång mellan 
skeden och vid olika typer av avtal behövs i många fall startmöten 
och överlämning av information. Olika delar av den kommunala 
organisationen har olika typer av ansvar vilket ställer krav på ett 
internt samarbete. 

Dikningsföretag
Ett dikningsföretag är en samfällighet som avvattnar ett 
geografiskt avgränsat område åkermark eller skogsmark som 
bildats vid förrättning enligt vattenlagen eller äldre lagstiftning. 
Dikningsföretag ska skötas i enlighet med dessa förrättningar 
som i många fall reglerar maximalt flöde som får släppas till det 
aktuella vattendraget. Den som planerar att leda dagvatten till ett 
dikningsföretag måste ta kontakt med styrelsens representanter 
i ett tidigt skede. Dikning för att vinna ny mark är generellt 
förbjudet i Skåne, däremot kan det finnas behov av underhåll 
av befintliga företag. Omprövning av äldre dikningsföretag på 
grund av ändrade förhållanden aktualiseras alltmer ju längre 
tiden går. Hanteringen av dessa företag är idag omständlig, 
dyr och tidskrävande eftersom eventuell omprövning av ett 
markavvattningsföretag sker genom prövning i Mark- och 
miljödomstolen och följer krav på relativ konsensus mellan 
företagets medlemmar. 

Domstol
Mark- och miljödomstolen
Mark- och miljödomstolen handlägger mål och ärenden 
som gäller miljö- och vattenfrågor, plan- och byggärenden 
och fastighetsbildning. Överprövande instans är mark- och 
miljööverdomstolen.

Sedan 1 januari 2016 då Statens Va-nämnd upphörde handlägger 
mark- och miljödomstolarna tvister om vatten och avlopp enligt 
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LAV. Tvisterna kan exempelvis handla om skyldigheten att betala 
avgift, rätt att bruka anläggningen, skadeståndsskyldighet med 
mera. 

Ärenden som rör tillstånd för vattenverksamhet eller 
prövningar av gamla vattendomar kan ha stor bäring på 
dagvattenhantering i en kommun. Detta gäller särskilt om man i 
exploatering slentrianmässigt kopplat på dagvattnet på befintliga 
dikningsföretag.

Vattenråden
Lomma kommun samarbetar sedan flera årtionden med 
kommuner och andra intressenter i de olika avrinningsområdena 
för Höje å respektive Kävlingeåns vattenråd. Två mycket väl 
fungerande organisationer har byggts upp som hanterar 
ambitiösa åtgärdsprogram, söker externa medel samt arbetar 
med informationsinsatser, friluftsliv och landsbygdsutveckling i 
ett vattensammanhang. Politiska styrelser med representanter för 
alla kommunerna sammanträder regelbundet i båda åarna. I Höje 
å vattenråd finns dessutom en arbetsgrupp för dagvatten och 
flödesfrågor som rör ån ur ett tvärkommunalt perspektiv. Lomma 
kommun är sedan starten ordförande i denna grupp. 

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över att kommunen fullgör 
sin skyldighet enligt LAV att tillgodose behovet av vattentjänster. 
Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra denna 
skyldighet. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 51 §

Länsstyrelsen har enligt PBL ett tillsynsansvar för att i 
detaljplaneprocessen bevaka frågor om hälsa- och säkerhet och 
att miljökvalitetsnormen för vatten följs. Länsstyrelsen har enligt 
PBL en skyldighet att överpröva kommunens antagandebeslut 
i de fall planförslaget bedöms riskera människors hälsa och 

säkerhet eller om en miljökvalitetsnorm inte följs. Denna typ av 
ärenden avgörs slutligt av regeringen om kommunen överklagar 
länsstyrelsens beslut. Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 10-11 
§§

Länsstyrelsen beslutar också om tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 kap. MB. Det är också länsstyrelsen som ger tillstånd till 
större reningsverk.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket ansvarar för föreskrifter och tillsynsvägledning 
bland annat för markavvattning och större avloppsanläggningar 
(dimensionerade för fler än 200 personer).

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för tillsynsvägledning 
för små avloppsanläggningar (dimensionerade för upp till 200 
personer) och för tillsynsvägledning för annan vattenverksamhet 
än markavvattning. HaV ansvarar också för vägledning om och 
uppföljning av miljökvalitetsnormer för vatten.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten inrättar och beslutar om servitut, 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter enligt 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. 
Lantmäteriet agerar endast när någon ansöker om en förrättning.

Andra kommuner
På grund av att Lomma kommun ligger längst ner i 
avrinningsområdena får andra kommuners hantering av 
dagvatten stor bäring på Lomma kommun. Därför är samarbeten 
även i dagvattenfrågan mycket viktiga. Som exempel kan nämnas 
att beräkningar som gjorts på Lunds tätort uppskattar bidraget 
av dagvatten till Höje å till 4 300 000 m3 dagvatten per år. Detta 
vatten i sin tur beräknas bidra med 1 000 kg fosfor (P), 7 400 kg 
kväve (N), 66 kg bly (Pb), 120 kg koppar (Cu), 530 kg zink (Zn), 
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3,2 kg kadmium (Cd), 35 kg krom (Cr), 35 kg nickel (Ni), 0,17 kg 
kvicksilver (Hg), 300 000 kg suspenderade ämnen (SS), 4 400 
kg olja, 2,3 kg PAH16 och 0,27 kg benso(a)pyren (BaP) per år till 
recepienten och i förlängningen till Lommabukten. 

Fastighetsägare
Fastighetsägare och väghållare ansvarar för avledning av 
dagvatten från egen fastighet, för de recipienter som ligger inom 
deras fastighet samt för anläggningar inom fastigheten. Det gäller 
till exempel funktion, drift och underhåll av fördröjnings- och 
reningsanläggningar samt ansvar för kvalitet på utgående vatten. 
Detta gäller även om fastigheten är ansluten till kommunala 
dagvattenledningar. För de fastigheter som inte ligger inom 
kommunens verksamhetsområde ansvarar fastighetsägaren 
för att eventuell avvattning från tomten fungerar samt att 
dagvattenkvaliteten är godkänd.

Försäkringsbolag
Under de senaste åren har problem med dagvatten även 
uppmärksammats av försäkringsbolagen då fler inrapporterade 
översvämningar leder till ökade utgifter för försäkringsbolag. 
Därför är det viktigt att formalisera och att tydliga rutiner finns. 
Utifrån det här perspektivet är det viktigt att ett tydligt ansvar 
finns utdelat för varje dagvattenobjekt. För att realisera detta 
kommer medel behövas sättas av.
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