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Vattenfrågorna inom en kommun är ofta komplexa med koppling till flera olika 
vattentjänster, och ansvaret för dem är många gånger uppdelat på flera olika en-
heter i den kommunala förvaltningen. För att kunna fatta koordinerade och fram-
synta beslut, exempelvis i ärenden som rör den fysiska planeringen, finns således 
ett behov av samordning.  Hässleholms kommuns VA-planering beskrivs huvud-
sakligen av två dokument, en VA-strategi och en VA-plan. Båda kan liknas vid en 
karta, med olika upplösning, för ett arbete med ett bestämt mål: en långsiktigt 
hållbar VA-försörjning. 

VA-planen är indelad i följande delplaner:

• Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde

• Hållbar dagvattenhantering

• VA-utbyggnad

• Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad

• Handlingsplan för enskild VA-försörjning

• Vattenförsörjningsplan

Av dessa kommer vattenförsörjningsplanen att 
färdigställas i ett senare skede. Varje delplan be-
handlar viktiga delar och indelningen har gjorts 
med syfte att i allt väsentligt täcka in hela kom-
munens VA-försörjning. Samtliga avslutas med en 
kortfattad aktivitetsplan, vilken innehåller de akti-
viteter som delplanen genererar tillsammans med 
deras respektive syfte och koppling till nationella 
miljökvalitetsmål. En mer utförlig redogörelse för 
dessa aktiviteter återfinns i ett separat dokument, 
Aktivitetsplan VA för Hässleholm. Aktivitetspla-
nen utgör en betydelsefull del av VA-planen för 
implementering av dess innehåll, och bör ha en 
direkt koppling till berörda förvaltningars/bolags 
respektive verksamhetsplan. Den är ett värdefullt 
verktyg för kontinuerlig uppföljning av planerade 
och påbörjade aktiviteter, liksom vid budgetplane-
ring. VA-planen som helhet bör uppdateras minst 
en gång varje mandatperiod. 

Vad är en VA-plan?

En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning 
utgör en fundamental komponent i ett hållbart 
samhälles infrastruktur. Ändamålsenliga och till-
förlitliga VA-anläggningar säkerställer tillgången 
till vårt viktigaste livsmedel - dricksvattnet, ser till 
att spillvatten borttransporteras och tas om hand, 
samt att dagvatten avleds i tillräcklig mängd vid 
nederbörd och snösmältning. Allt detta arbete ut-
förs med användande av bästa tillgängliga teknik 
med vilken hälso- och miljömässiga risker mini-
meras. 

Kommunens VA-strategi redogör övergripande för 
hur kommunen ska skapa förutsättningar för att 
kunna uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörj-
ning för sina medborgare, både inom och utan-
för kommunalt verksamhetsområde. VA-planen 
grundar sig på VA-strategin, och kan sägas vara en 
detaljerad handlingsplan som besvarar frågan hur, 
när och av vem detta arbete ska utföras. Dessa två 
huvuddokument utgör tillsammans kommunens 
verktyg i dess VA-planering, initierade av beslut i 
kommunstyrelsen 2017-10-25. 

Ett syfte med VA-planeringen är att skydda kom-
munens vattenförekomster så att de - i enlighet 
med Vattendirektivet - ej försämras.  Ett annat syf-
te är att utgöra underlag till översiktsplanen. 
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Arbetet med att ta fram kommunens VA-plane-
ringsdokument har pågått under perioden 2018-
2020 och gått under namnet Projekt VA-plan. 
Det har utförts av en förvaltningsövergripan-
de projektgrupp bestående av tjänstemän från 
Hässleholm Miljö AB, Hässleholms Vatten, mil-
jö- och stadsbyggnadsförvaltningen, räddnings-
tjänsten samt tekniska förvaltningen. Projektle-
dare har varit Jonas Sjögren, GIS-ingenjör vid 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. De perso-
ner som under hela eller delar av perioden ingått 
i projektgruppen presenteras nedan, tillsammans 
med funktioner för styrgruppens sammansättning. 

Målet för projektet har varit att få till stånd en do-
kumenterad, heltäckande, långsiktig och fungeran-
de planering när det gäller hantering av dricksvat-
ten, spillvatten och dagvatten för hela kommunen, 
inom såväl som utanför nuvarande verksamhets-
område. VA-planen ska vara ett verktyg som hjäl-
per kommunen att identifiera de åtgärder som be-
hövs för att upprätthålla och förbättra nuvarande 
VA-anläggningars funktion och standard, ger stöd 
till budgetplanering, visar hur den byggda miljön 
bäst utformas så att negativa konsekvenser av en 
översvämning minimeras, samt bidrar till att upp-
nå en väl genomtänkt VA-utbyggnad. 

 Vad är en VA-plan?

Projektgrupp
Stefan Tuvesson, enhetschef, Hässleholm Miljö AB
Gunilla Sworén, verksamhetsområdeschef, Hässleholm Miljö AB
Emma Isacsson, VA-ingenjör, Hässleholms Vatten
Stefan Lindgren, utredningschef, Hässleholms Vatten
Jill Dellvi, karttekniker, Hässleholms Vatten
Ingrid Persson, miljöinspektör, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Trine Gadmar, miljöinspektör, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Brandin, miljöinspektör, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Patrik Kühn, miljöinspektör, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Linnéa Björk, landskapsarkitekt, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Malin Backman, planarkitekt, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Månsson Brink, översiktsplanearkitekt, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Jessica Dahl, planarkitekt, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Tobias Ullmark, brandingenjör, räddningstjänsten
Jakob Ruter, mark- och exploateringschef, tekniska förvaltningen
Anders Svensson, gatuingenjör, tekniska förvaltningen
Mathias Jönsson, enhetschef, tekniska förvaltningen

Styrgrupp
Vd Hässleholms Vatten
Kommunjurist, kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Miljöchef, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Planchef, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef, tekniska förvaltningen

► 



VA-plan för Hässleholms kommun3(50)

1. FÖRVALTNING AV NUVARANDE 
VERKSAMHETSOMRÅDE

Huvudaktör för den allmänna VA-försörjningen är Hässleholms Vatten som är hu-
vudman för allmänna VA-anläggningar. Hässleholms Vatten är ett kommunalt dot-
terbolag till Hässleholm Miljö AB som i sin tur är ett av Hässleholms kommun helägt 
bolag.  Förvaltningen av nuvarande verksamhetsområde relaterar till kommunens 
VA-strategi via delstrategi 1 ”Säker dricksvattenförsörjning”, 2 ”Hållbar spillvatten-
hantering”, 3 ”Robust dagvattenhantering” samt 4 ”Hållbar allmän VA-försörjning.” 

1.1. Huvudmannens uppdrag och ansvar

Hässleholms Vatten ansvarar för att produce-
ra och distribuera dricksvatten, transportera och 
rena spillvatten samt att avleda dagvatten. Bolaget 
äger och sköter driften av vattenverk, reningsverk, 
pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Med 
drygt 40 anställda servar Hässleholms Vatten ca 12 
400 abonnenter (2018) med gott och hälsosamt 
dricksvatten via 13 vattenverk. Hässleholms Vat-
ten driver 15 reningsanläggningar med olika ka-
pacitet och funktion, från små anläggningar med 
kapacitet för 200 personekvivalenter (pe) till Häss-
leholms reningsverk med kapacitet för 45 000 pe.

Bolaget har en styrelse som tillsätts med ledamö-
ter samt val av ordförande och vice ordförande via 
beslut av kommunfullmäktige. Styrelsen för Häss-
leholms Vatten ansvarar enligt aktiebolagslagen 
för bolagets organisation och förvaltning av dess 
angelägenheter. Löpande förvaltning handhas av 
verkställande direktör. I övrigt styrs verksamheten 
främst av Allmänna bestämmelser för användande 
av Hässleholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA), kommunens VA-taxa 
som beslutas i kommunfullmäktige, samt lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV).

► 
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 Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde

1.2. Vision och verksamhetsstrategi

Visionen för VA-försörjningen i Hässleholms kommun år 2035 är formulerad i kommu-
nens VA-strategi och gäller för VA-huvudmannen inom dess verksamhetsområde:

• Alla kommuninvånare har en trygg och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning  
med avseende på kvalitet och kvantitet. 

• Alla kommunens sjöar och vattendrag har god ekologisk och kemisk status.
• Allt dagvatten i kommunen berikar miljön.

För verksamheten har Hässleholms Vatten stra-
tegier och uppsatta mål som ligger i linje med 
ovanstående vision, samt branschorganisationen 
Svenskt Vattens vision om att Sverige ska ha rent 
dricksvatten, friska sjöar och hav. En målsättning 
är att eftersträva ständig förbättring så att kvalitén 
och servicen till abonnenterna alltid ska ligga på 
minst nuvarande nivå. Livsmedelsverkets krav på 
vattenkvalitet ska uppfyllas och givna tillstånds-
värden för utsläpp av renat avloppsvatten ska hål-
las. Hässleholms Vatten ska erbjuda rent och friskt 
dricksvatten, arbeta aktivt för en ren miljö, vara en 
attraktiv arbetsgivare samt säkerställa vattentjäns-
terna för dagens såväl som för framtida generatio-
ner. 

Hässleholms Vattens strategi är att leverera hållba-
ra VA-tjänster, och för att kunna följa upp detta 
arbete används Svenskt Vattens Hållbarhetsindex 
(HBI). HBI utgår från Bruntlandkommisionens 
definition av hållbarhetsbegrepp utifrån ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. 

Hållbara tjänster för brukare (social hållbarhet)
Brukar- och kundperspektivet. Kunden ska känna 
sig trygg i att VA-verksamheten levererar ett häl-
somässigt säkert dricksvatten med hög leveranssä-
kerhet och att man även klarar att hantera krissi-
tuationer.

• Hässleholms Vatten ska arbeta för att säker-
ställa att dricksvattenproduktionen och distri-
butionen i Hässleholms kommun håller hög 
kvalitet och säkerhet samt att kommunens 
vattentäkter har ett starkt skydd med moderna 
skyddsföreskrifter.

• Vatten är en förutsättning för liv, och därmed 
även för ekonomisk och social utveckling. En 
viktig uppgift för Hässleholms Vatten är att 
bedriva kommunikation om vattnets värde 
och på så sätt skydda vattnet för framtiden.

• Målsättningen för framtidens dagvattenhante-
ring är att undvika allvarliga översvämningar 
och minska föroreningspåverkan i såväl ytvat-
ten som grundvatten.

Miljömässig (ekologisk) hållbarhet
Handlar om att uppfylla miljökrav, hantera nä-
ringsämnen och energi på ett hållbart sätt och 
långsiktigt skydda vattnet som resurs.

• Hässleholms Vattens arbete är att leda bort 
och behandla avloppsvatten på ett hållbart 
och resurseffektivt sätt så att de resurser som 
VA-systemen ger upphov till kan tas till vara.

• Med fokus på cirkulär ekonomi ska Hässle-
holms Vatten arbeta för ett hållbart utnyttjan-
de av resurser.

► 



VA-plan för Hässleholms kommun5(50)

Hållbara resurser (ekonomisk hållbarhet)
Att verksamheten kan säkerställa sina uppgifter 
både nu och i framtiden.

• Med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, 
ska Hässleholms Vatten förnya och underhålla 
sina anläggningar så att de är driftsäkra, digi-
taliserade och med starkt fokus på en god ar-
betsmiljö.

• Hässleholms Vatten ska arbeta aktivt för att 
utveckla och bibehålla kompetens samt attra-
hera nya medarbetare, vilka tillsammans bi-
drar med kunskap, engagemang och ambassa-
dörskap för sin arbetsplats.

Hållbarhetsfaktorn är relationen till de nationella 
miljömålen, vattendirektivet, skyddade områden 
och klimatanpassning. Dessa mål och lagkrav ut-
gör ett ramverk för huvudmannen att förhålla sig 
till, som både direkt och indirekt styr verksamhets-
utövningen och följer visionen i VA-strategin.

Hässleholms Vattens reningsverk tillhör Helge-
ås huvudavrinningsområde vilket ingår i Södra 
Östersjöns vattendistrikt. Enligt Vattendirektivet 
(2000/60/EG) är målet att allt vatten inom Häss-
leholms kommun ska uppnå minst god kemisk 
och ekologisk status under förvaltningscykel 3 (år 
2017-2021) och HVMFS 2013:19. De vatten-
förekomster i kommunen, som med medel eller 
hög sannolikhet inte kommer att uppnå god yt-
vattenstatus år 2021, är Finjasjön, Tormestorpsån 
och Åraslövsån. Detta p.g.a. övergödning orsakad 
av enskilda avlopp, jordbruk, urban markanvänd-
ning, historiska föroreningar och reningsverk. 

En statlig utredning fastslog i början av år 2020 att 
målet om att minst 60% av avloppsslammet ska 
återföras till kretsloppet ska vara uppnått inom 
en 15-årsperiod. Syftet med det aktiva uppströms 
arbetet på Hässleholms Vatten är därför även att 
säkerställa ett hållbart resursutnyttjande av slam 
och återföring av näringsämnen till kretsloppet. 
Hässleholms Vattens uppströmsarbete möjliggör 

användande av näringsämnen i slam som en håll-
bar resurs inom jordbruket. 

Ett förändrat klimat, där kraftiga regn blir vanliga-
re, kommer att öka påfrestningarna på de avlopps-
reningsverk som har kombinerade ledningssystem, 
d.v.s. där dagvatten och spillvatten går i samma 
ledningar. Framtida höga flöden till följd av kli-
matförändringar kan få till följd att reningsverken 
och ledningsnätet behöver anpassas så att inte ore-
nat, eller enbart delvis renat, avloppsvatten leds ut 
till recipient.

1.3. Vattenskyddsområde
Alla dricksvattentäkter är av betydelse och huvud-
mannens inställning är att var och en av dessa ska 
skyddas och prioriteras. De större täkterna påverkar 
fler människor och konsekvensen blir därmed all-
varligare om de av någon anledning ej kan använ-
das. Det prospekteras även på reservvattentäkter för 
att trygga framtida generationers tillgång till rent 
dricksvatten. Nationellt är det långsiktiga skyd-
det för vattentäkter idag svagt, och många andra
intressen kan få företräde framför tryggad vatten-
försörjning. Medvetenheten om vattenresursernas 
långsiktiga värde behöver öka hos samhällsplane-
rare och politiker, och dricksvattnet få ett mycket 
starkare skydd i lokal och regional planering. Ett 
stort ansvar åvilar beslutsfattare att alltmer se vatt-
net som en möjlighet för långsiktig utveckling, en 
investering i välfärd15.
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1.4. Verksamhetsområde
Verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäk-
tige, d.v.s. var försörjning av dricksvatten samt 
hantering av spillvatten och dagvatten ska ordnas 
genom allmänna VA-anläggningar. Ett verksam-
hetsområde kan begränsas till att gälla bara en eller 
vissa vattentjänster, t. ex. endast spillvatten. Som 
stöd för beslut att inrätta verksamhetsområde an-
vänder kommunen sig av Lagen om allmänna vat-
tentjänster (LAV) 6 §.

Fastighetsägaren är avgiftsskyldig för vattentjäns-
ter inom verksamhetsområdet där fastigheten 
ligger. Hässleholms Vatten är enbart skyldiga att 
ordna med den vattentjänst eller de vattentjäns-
ter som verksamhetsområdet avser. Fastighetsäga-
re som vill att fastigheten ska ingå i kommunalt 
verksamhetsområde och är oense med kommunen 
om behovet, kan vända sig till länsstyrelsen för att 
få den att förelägga kommunen att ta in denna i 
verksamhetsområdet. Kommunen kan i sin tur 
överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och mil-
jödomstolen.

Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och 
VA-taxa gäller endast inom verksamhetsområdet. 
Om en VA-anläggning ansluts utanför verksam-
hetsområdet regleras detta genom avtal mellan 
Hässleholms Vatten och fastighetsägaren.

Hässleholms Vatten är självförsörjande på dricks-
vatten och avloppsvattnet renas i egna avloppsre-
ningsverk. För att säkerställa att ledningsnätet hål-
ler för kommande generationer krävs ett ständigt 
pågående arbete. Till grund för att kontinuerligt 
underhålla och förnya den allmänna VA-anlägg-
ningen fastställs årligen en långsiktig VA-investe-
ringsplan.

Dricksvatten

Hässleholms Vatten hämtar grundvatten från 
djupborrade bergbrunnar och grusfilterbrunnar. 
Dessa brunnar ingår i skyddsområde där miljö-
farlig verksamhet inte får förekomma. Råvattnet

bereds i vattenverk innan vattnet levereras till 
VA-abonnenterna via vattenledningar med hjälp 
av tryckstegringsstationer och högreservoarer.

Hässleholms Vatten genomför regelbundna kon-
troller av dricksvattnet för att säkerställa att den 
håller en kvalitet som är beslutad av Livsmedels-
verket. Vid krissituation där ordinarie dricksvat-
tenförsörjning av någon anledning inte kan an-
vändas påverkas hela samhället. I händelse av att  
det vanliga vattenledningsnätet inte skulle kunna 
brukas (t. ex. genom olycka eller smitta), behövs 
nödvattenförsörjning där mindre mängder vatten 
avsedda för mat, dryck och hygien levereras med 
hjälp av t.ex. vattentankar som ställs upp på stra-
tegiska platser. För att kunna fatta korrekta beslut 
i en situation med nödvattenförsörjning finns det 
en nödvattenplan, i vilken bl.a. viktiga abonnen-
ter, och lösningar för att säkra deras vattenbehov, 
på förhand har identifierats. Skulle det uppstå vat-
tenbrist till följd av exempelvis långvarig torka, är 
detta något som avhjälps med s. k. reservvatten, 
vilket beskrivs utförligare i kommunens vattenför-
sörjningsplan, se kap 6. 

Spillvatten

Hässleholms Vatten har 15 avloppsreningsverk 
som renar avloppsvattnet från fasta ämnen, orga-
niska föreningar, fosfor och kväve. Reningen sker 
också i dammar och våtmarker, så kallad ekolo-
gisk reningsteknik. Verksamheten på renings-
verken regleras av tillstånd och kontrollprogram 
som fastställts av Länsstyrelsen eller kommunens 
miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Tillsynen på alla 
reningsverk sköts av kommunens miljö- och stads-
byggnadsnämnd. 

 Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde► 
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Dagvatten

För att avleda dagvatten i samlad bebyggelse, leds 
dagvattnet med hjälp av självfallsledningar, dag-
vattenpumpstationer och ett antal dagvattenma-
gasin till närliggande recipient. Dagvattenmagasi-
nen fungerar utjämnande vid höga flöden för att 
undvika översvämningar i dagvattensystemet, och 
till viss del även renande, innan det når nedströms 
liggande vattendrag. Detta är även viktigt ur ett 
resurs- och kretsloppsperspektiv.

1.5. Ekonomi

1.6. Utmaningar
Huvudmannens uppdrag och utmaning ligger i 
att upprätthålla VA-anläggningens funktion och 
kondition, samt att möta kommunens långsikti-
ga fysiska planering baserat på översiktsplaner och 
bostadsförsörjningsprogram. Till detta kommer 
de utmaningar som ett förändrat klimat inne-
bär. Utifrån det som finns i nämnda planer har 
Hässleholms Vatten god planeringsberedskap. 
Det kommer dock att ställas krav på förnyelse 
av VA-ledningssystem, samt god dialog och sam-
arbetsförmåga när det gäller fysisk planering för 
det som ligger utanför huvudmannens uppdrag, 
exempelvis hantering av skyfallshotet i förtätade 
områden. 

Havs- och Vattenmyndighetens särskilda utma-
ningar att lösa för att förbättra förutsättningarna 
för rent vatten och fungerande ekosystem är:

• Övergödning 
• Miljögifter, som bland annat återfinns i grund-

vatten. Vissa vattentäkter som har använts till 
dricksvattenproduktion har fått läggas ned 
på grund av att man påvisat spår av bekämp-
ningsmedel i vattnet. Miljögifter härrör både 
från gamla och nya utsläpp.

• På sina håll i vattendistriktet är dricksvatten-
skyddet bristfälligt.

VA-taxan i Hässleholms kommun baseras på en 
åttaårig taxehöjningsplan som sträcker sig fram till 
år 2022, i enlighet med beslut i kommunfullmäk-
tige 2014-12-1521. VA-taxehöjningen syftar till att 
möjliggöra en ökad investeringstakt av VA-led-
ningar, vattenverk, pumpstationer och reningsverk 
för att kunna säkerställa att förnyelsebehovet kan 
genomföras. VA-taxan ska spegla bolagets eko-
nomiska resursbehov och baseras på välgrundade 
underlag. Kommunfullmäktige beslutar VA-taxan
som även beskriver vem som är avgiftsskyldig, 
nivån på avgifterna samt regelverket kring detta. 
I de fall där kostnaden att ansluta en fastighet i 
beaktansvärd omfattning avviker från de norma-
la kostnaderna inom verksamhetsområde ska en 
särtaxa tas ut. Kommunfullmäktige beslutade om 
särtaxapolicy 2015-08-3122. 
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 Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde

1.7. Aktivitetsplan - Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde
 

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Uppdatera vattendomar och vattenskydds-
områden

Lagligförklara/trygga långsiktig dricksvattenförsörj-
ning i Hässleholms kommuns verksamhetsomåde

2,5

Uppdatera egenkontrollprogram 
avseende dricksvattenkvalitet

Upprätthålla erforderlig dricksvattenkvalitet 2,5

Genomföra åtgärder för att minska 
förluster på råvatten och dricksvatten

Ökad effektivitet, minskade kostnader 2

Identifiera nya lokala råvattentäkter 
eller överföring av rå- eller renvatten

Tryggad långsiktig dricksvattenförsörj-
ning för framtida abonnenter

2,5

Uppdatera ABVA Förbättra och aktualisera kommunens ABVA 1,2,3,4,5,6

Uppdatera VA-taxa Bättre anpassning till nuläge, rätt pris i förhållan-
de till kundnytta samt ökad resurshushållning

5

Uppdatera verksamhetsområde Ligga i fas med utvecklingen, upp-
fylla VA-huvudmannens ansvar

2,5

Säkerhetsuppgradering av pri-
oriterade anläggningar

Förbättra säkerhet på samhällskritiska anläggningar

Uppdatera VA-databas/GIS-karta 
för inventering och inmätning

Ökad säkerhet och kontroll

Informationskampanj Öka kunskapen om VA hos kommuninvånare 1,2,3,4,5,6

Översyn av miljötillstånd för reningsverken Hållbar avloppshantering 1,2,3,4,5

Minska mängden tillskottsvatten 
till avloppsreningsanläggningar

Effektivisering av reningsprocessen 1,2,3,4,5

Bygga bort kombinerade led-
ningar (duplicering)

Minska risken för bräddning i ledningsnät 1,2,3,4,5

Uppföljning av förnyelseprojekt Minska mängden tillskottsvatten och 
antalet kombinerade ledningar

1,2,3,4,5

Tabell 1. Aktivitetsplan - Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde. Förklaring till siff-
ror rörande koppling till Nationella miljökvalitetsmål återfinns i Bilaga 1. 

► 
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2. HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING INOM
VERKSAMHETSOMRÅDE

Förutsättningarna för dagvattenhantering förändras i takt med ökade dagvatten-
flöden, dels på grund av ökad andel hårdgjord yta i våra tätorter, dels på grund av 
mer intensiv nederbörd som en följd av klimatförändringarna. Med syfte att reci-
pienterna ska kunna uppnå och behålla god status, ställs också hårdare krav på att 
det dagvatten vi släpper ut håller god kvalitet. De senaste årens extrema regnhän-
delser i vår närhet, till exempel Köpenhamn 2011 och Malmö 2014, har även gett 
översvämningsrisken förnyad aktualitet och ökad medvetenhet om vikten av att 
planera för skyfall. Denna del av VA-planen relaterar till kommunens VA-strategi 
via delstrategi 3, ”Skapa utrymme för klimat- och miljöanpassade dagvattenlös-
ningar på allmän platsmark.”

Definitionen av dagvatten är inte helt entydig. I 
motiven till lag (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster (LAV) definieras dagvatten som ”...till-
fälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvat-
ten, spolvatten och framträngande grundvatten.” 
I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:6)9 är 
dagvatten  ”Nederbördsvatten, dvs. regn- eller 
smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan 
avrinner på markytan”. Enligt Svenskt Vatten är 
dagvatten ”... regn- och smältvatten som tillfälligt
avrinner på markytan eller hårda ytor som exem-
pelvis gator, tak och parkeringsplatser. I tätorter 
med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt

mark kan det bli stora mängder dagvatten när reg-
nen ökar i längd och i intensitet26.” Miljöbalken 
särskiljer sig något i sammanhanget, där allt dag-
vatten som leds bort inom ett detaljplaneområde, 
som inte görs för en eller några enstaka fastigheters 
räkning, räknas som avloppsvatten. Avloppsvatt-
net ska avledas och renas eller tas omhand på an-
nat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer. Ordet dagvatten härrör 
för övrigt från det faktum att detta vatten ligger 
”i dagen”, dvs är synligt, i motsats till exempelvis 
grundvatten som förekommer i marken24. 

2.1. Vad är dagvatten?

► 
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hantering har till en del med klimatförändringarna 
att göra, men även med den förtätning av bebyg-
gelsen som nu pågår i den urbana miljön. Båda 
dessa motiverar varför det är viktigt att planera för 
en dagvattenhantering som är rustad för föränd-
ring. 

Klimatförändringens nya nederbördsmönster med 
större och mer intensiva nederbördstillfällen, till-
sammans med den ökade förtätningen med högre 
andel hårdgjord yta, kräver hållbara dagvattensys-
tem där avledning av dagvatten minimeras och 
hanteringen efterliknar naturlig avrinning. Det 
kräver också förmåga att se vilka vägar regnvattnet 
tar vid extrema regn och att rätt kunna använda 
denna kunskap i den fysiska planeringen. Ökade 
krav ställs på att åtgärder vidtas så att dagvatten 
som passerat förorenade ytor håller en tillräckligt 
god kvalitet för att våra sjöar och vattendrag ska 
kunna uppnå och behålla god status. 

Kommunens strategi för att uppnå en robust dag-
vattenhantering är formulerad som följer: 

Skapa utrymme för klimat- och miljöanpassade dag-
vattenlösningar på allmän platsmark.

För att kunna realisera sin strategi behöver kom-
munen göra följande:  

• Aktivt arbeta för ett samlat grepp om dagvat-
tenhanteringen på allmän platsmark.

• Utarbeta riktvärden för föroreningar i dag-
vatten och tillse att dessa understiger accepta-
bla nivåer innan dagvattnet når recipient.

• Genomföra konsekvensanalys för skyfall och 
inventera huvudavrinningsstråk för dagvatten 
genom Hässleholm och övriga stationsorter.

• Sträva efter att skapa rådighet över mark som 
behöver nyttjas för anläggande av grön och blå 
infrastruktur, d.v.s. ytor där det är möjligt för 
dagvattnet att fördröjas och infiltreras. Dessa 
ytor kan med fördel vara multifunktionella.

2.2. Att planera för dagvatten

Historiskt sett har hanteringen av dagvatten länge 
varit en kvittblivningsfråga, där målet har varit att 
snabbt bli av med överskottsvatten via ledningar 
i mark, för att sedan direkt släppas ut i någon re-
cipient. I ett större perspektiv har denna lösning 
visat sig ohållbar då den inte inbegriper dagvatten 
från större regn - då huvuddelen av dagvattnet inte 
ryms i ledningarna - och inte beaktar den miljöpå-
verkan som ett direktutsläpp till recipient innebär. 

I kölvattnet av debatten kring klimatförändring-
arna har det på senare år dock skett en förändring 
med krav på en alltmer hållbar dagvattenhantering, 
som tillgodoser dagens behov av omhändertagan-
de samt möter framtidens utmaningar. Hållbar 
dagvattenhantering handlar inte enbart om hur 
man minimerar risken för skador på infrastruktur 
och minskar miljöpåverkan, det innefattar även ett 
förändrat synsätt på dagvattnet som företeelse. Att 
se dagvattnet som en resurs istället för ett problem 
ökar möjligheterna att göra bebyggelsen mer att-
raktiv genom synliggörande av vattnet i stadsbil-
den. Detta skapar i sin tur synergieffekter där såväl 
miljömässiga, ekonomiska som sociala behov kan 
tillgodoses, och bidrar till att uppfylla miljökvali-
tetsnormerna för vatten. Sammanfattningsvis kan 
utmaningarna för dagvattnet sägas vara följande:

• Skapa utrymme (volym och avledning)
• Minimera miljöpåverkan
• Använd dagvattnet för att ge mervärde åt den 

byggda miljön

Dagvattenstrategi

Robust dagvattenhantering utgör en av de fem 
strategier som Hässleholms kommun beslutat om 
ska vara vägen till en långsiktigt hållbar VA-för-
sörjning. Robustheten består i detta sammanhang
i förmågan att stå emot eller anpassa sig till en för-
ändring. Ändrade förutsättningar för dagvatten-

 Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde► 
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Dagvattnet som resurs

I den klimatsmarta staden är dagvattnet en resurs 
som ökar både sociala och ekologiska värden och 
berikar den urbana miljön. Istället för att leda ner 
dagvattnet via närmsta gatubrunn till dagvatten-
systemet och sedan vidare till en recipient långt 
bort, kan detta vatten nyttjas lokalt för att ge sta-
den mer liv genom grönytor. Grönska bidrar till 
en mer attraktiv stadsmiljö och innehar samtidigt 
en renande och fördröjande funktion vad gäller 
dagvattnet. Dessutom kan grönytor bidra till fler 
ekosystemtjänster i form av bland annat ökad bio-
logisk mångfald, lokal klimatreglering, estetiska 
värden, luftrening och bullerreducering. Natur-
upplevelse, friluftsliv samt frånvaro av buller har 
visat sig ha en positiv effekt på människors hälsa, 
bl. a. i form av minskad stress. Synliggörandet av 
vatten i stadsmiljön har även en pedagogisk effekt 
då det bidrar till att öka förståelsen för vattnets na-
turliga kretslopp. Dagvattnet kan därmed ses som 
en rekreativ resurs i staden för lärande och lek. En 
mer lokal infiltration av dagvattnet bidrar också 
till att minska risken för grundvattensänkning i 
områden med hög andel hårdgjord yta. Detta kan 
ha betydelse för tillgången på grundvatten som 
dricksvattenresurs och påverkar också tillförseln av 
grundvatten till ytvattensystem.

Ur ett klimatperspektiv är det av stor vikt att pla-
nera för att ge utrymme för dagvattnet i den bygg-
da miljön. Vattnet är en förutsättning för att fler 
grönytor ska kunna skapas, vilket i sin tur har en 
temperatursänkande effekt. Vid värmeböljor är in-
omhusklimatet ofta varmare än klimatet utomhus. 
Utemiljöer som erbjuder skugga om sommaren när 
svalka behövs kommer i framtiden att efterfrågas i 
större uträckning. Förutom minskad stress, utgörs 
den hälsorelaterade nyttan av att anpassa samhället 
till ett förändrat klimat av till exempel minskade 
besvär från astma och allergier, och färre tempera-
turrelaterade dödsfall. En svensk värmebölja defi-
nieras av en medeltemperatur på 23 grader under 
två dygn. Beräkningar för Stockholmsområdet vi-
sar att en höjning av medeltemperaturen med 4 
grader ökar dödligheten med drygt 5 procent1.

Övrigt

Hantering av risk för översvämning vid förhöjda 
vattennivåer i sjöar och vattendrag är en fråga som 
diskuterats i kommunen sedan översvämningen i 
Finjasjön och dess utlopp i Almaån 2002.  Efter 
en ovanligt lång period med riklig nederbörd, som 
delvis sammanföll med vårens snösmältning, steg 
vattennivån som högst till +45,38 m (RH70) den 
10 mars. I den hydrauliska utredning kommunen 
senare lät DHI genomföra, fastslogs att höga vat-
tennivåer i Finjasjön uppstår efter långa perioder 
med mycket nederbörd. Häftiga regn vid tillfällen 
då markvattenhalterna motsvarar för vintern mer 
normala värden orsakar inte några kritiska vatten-
nivåer, ej heller kraftig nederbörd sommartid. 

Med ledning av DHI:s utredning beslutade dåva-
rande byggnadsnämnden 2005 om en lägsta färdig 
golvhöjd på minst +46,59 m (RH2000) för om-
rådet Östra Finjasjöstranden. Bestämmelsen gäller 
vid planering av ny bebyggelse samt vid om- och 
tillbyggnader. Detaljplanearbetet regleras även av 
gällande lagstiftning i PBL och miljöbalken. 
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2.3. Dagvattnets miljöpåverkan

Recipienter och miljökvalitetsnormer

Nästan hela Hässleholms kommunyta ligger i Hel-
ge  ås huvudavrinningsområde (92%), med utlopp 
i Hanöbukten vid Åhus. Resterande del tillhör 
Rönneås respektive Lagans huvudavrinningsom-
råden. 

Hässleholms stad

De recipienter, som dagvatten genererat i Häss-
leholms stad avleds till, är Almaån via Fjärlövsån 
med biflöden, samt Finjasjön. Dessa presenteras 
med aktuell ekologisk respektive kemisk status i
 

Namn VISS EU_CD Ekologisk
status

Kemisk
status

Kvalitetskrav 
ekologisk sta-
tusnorm (be-
slutad 2017)

Undantagsfrister
Ekologisk status

Kvalitetskrav
kemisk sta-
tusnorm (be-
slutad 2015)

Vattendrag

Almaån:
Hörlingeån-Finjasjön

SE622815-
136974

Måttlig Uppnår 
ej god

God ekologisk
status 2027

Morfologiska
förändringar 2021,
Övergödning 2027

God kemisk
ytvattenstatus 
2021

Almaån:
Farstorpsån-Hörlingeån

SE622899-
137257

Otillfreds-
ställande

Uppnår 
ej god

God ekologisk
status 2027

Morfologiska
förändringar 2027,
Övergödning 2027

God kemisk
ytvattenstatus 
2021

Almaån:
Lillån-Farstorpsån

SE623185-
137699

Måttlig Uppnår 
ej god

God ekologisk
status 2027

Morfologiska
förändringar 2027,
Övergödning 2027

God kemisk
ytvattenstatus 
2021

Almaån:
Fjärlövsån-Lillån

SE623251-
138203

Otillfreds-
ställande

Uppnår 
ej god

God ekologisk
status 2027

Morfologiska
förändringar 2027,
Övergödning 2027

God kemisk
ytvattenstatus 
2021

Fjärlövsån SE623251-
138203

Måttlig Uppnår 
ej god

God ekologisk
status 2027

Morfologiska
förändringar 2027,
Övergödning 2027

God kemisk
ytvattenstatus 
2021

Sjöar

Finjasjön SE622731-
136920

Otillfreds-
ställande

Uppnår 
ej god

God ekologisk
status 2027

Flödesregleringar
2021, Morfologiska
förändringar 2021,
Övergödning 2027

God kemisk
ytvattenstatus 
2021

tabell 2. I figur 1 presenteras deras aktuella eko-
logiska status tillsammans med respektive delav-
rinningsområde och kommunens verksamhets-
områden (statusklassning 2017-2021). Samtliga 
recipienter omfattas av undantag i kemisk status 
för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksil-
verföreningar. För de ytvattenförekomster som inte 
uppnår god kemisk ytvattenstatus har miljökvali-
etsnormen fastställts till god kemisk ytvattenstatus 
2015 med undantag och tidsfrist till 2021-12-22. 
Sammanställningen kan ses som ett stöd i arbetet 
med att prioritera dagvattenrenande åtgärder. För 
tydlighetens skull bör det tilläggas att recipienter-
nas status inte enbart beror av dagvattnets kvalitet. 

Tabell 2. Recipienter för dagvatten genererat i Hässleholms stad. 

 Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde► 
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Figur 1. Recipienters ekologiska status med avrinningsområden för dagvatten genererat i Hässleholms stad. © Lantmäteriet. 

Dagvattenkvalitet

Större delen av dagvattnet passerar reningsdam-
mar innan det släpps ut i våra sjöar och vatten-
drag. Det är känt att dagvatten påverkar ytvat-
tenkvaliteten men trots det finns inga nationella 
riktlinjer som beskriver hur detta bör hanteras. 
Det arbete som initierats i och med Vattendirek-
tivet och införandet av miljökvalitetsnormer, har 
dock bidragit till att det nu byggs allt fler anlägg-
ningar för dagvattenrening. För att nå framgång 
i detta arbete är det viktigt att kunna identifiera 
vilka föroreningar det handlar om, liksom vilka 
källorna är. Dagvattnets sammansättning varie-
rar stort beroende av de ytor vattnet rinner över 
i den urbana miljön. Markanvändning, trafik-
densitet och byggnadsmaterial är några av de 
faktorer som har allra störst påverkan på dagvatt-

nets kvalitet. Hur olika föroreningar sprids har till 
stor del att göra med hur de är fördelade mellan 
olika storleksfraktioner. Större partiklar sedimen-
terar när de når recipienten, medan den lösta frak-
tionen lättare transporteras längre sträckor. För att 
få en uppfattning om dagvattenkvaliteten i ett av-
rinningsområde måste provtagning av dagvattnet 
ske från början till slut vid ett avrinningstillfälle, 
något som ofta är både kostsamt och tidskrävande. 
Datormodeller som simulerar kvaliteten på ytav-
rinning kan därför vara ett användbart och kost-
nadseffektivt hjälpmedel, under förutsättning att 
de inkluderar en osäkerhetsanalys16. 
 
Av de 16 svenska miljökvalietsmålen är flera direkt 
eller indirekt kopplade till behovet av en hållbar 
dagvattenhantering, t. ex. Giftfri miljö, Levande
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 Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde

sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet 
och God bebyggd miljö. Eftersom det idag saknas 
nationella riktlinjer specifikt för dagvattenkvalitet, 
faller ansvaret till stor del på den enskilda kom-
munen. Arbetet med dagvattenkvalitet skiljer sig 
därför mycket mellan olika kommuner, både vad 
gäller val av lösningar och ambitionsnivå. En del 
kommuner använder en klassificering av dagvatten 
från olika områden, vilken tillsammans med en 
klassificering av recipienters känslighet formar be-
hovet av rening. Andra kommuner arbetar med 
riktvärden för dagvattenkvalitet baserat på uppgif-
ter från exempelvis StormTac eller Naturvårdsver-
ket. 

Ambitionen hos Hässleholms kommun är att dag-
vattnet inte ska innehålla mer föroreningar när det 
rinner ut i grundvatten, sjöar eller vattendrag än 
vad nederbörden i sig innehåller. Reningen av dag-
vattnet kan ske i olika tekniska anläggningar, men 
sker med fördel direkt där de uppstår, genom s. k. 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Det 
inledande arbetet i kommunen med att minimera 
dagvattnets påverkan på recipienter är därför att 
utarbeta riktvärden för dagvattenkvalitet, gränser 
för hur pass rent dagvattnet måste vara vid utsläpp 
till en recipient. Med fastställda riktvärden ökar 
möjligheten att ställa krav på verksamhetsutövare 
att rena sitt dagvatten innan det avleds till dagvat-
tennätet. 

Det finns olika metoder för att utarbeta riktvärden 
för dagvattenkvalitet, och Hässleholms kommun 
har för detta arbete valt att hämta inspiration från  
bl. a. Tyresö kommun17. Första steget är att göra 
en klassning av dagvattnet utifrån de förorening-
ar som kan förväntas från olika typer av markan-
vändning. Utifrån denna klassning och ekologisk 
status på mottagande recipient görs därefter en 
sammanställning över vilka reningskrav som ska 
ställas i varje enskilt område. På detta sätt tänker 
sig Hässleholms kommun se till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas.   

Sammanfattningsvis innebär kommunens arbete 
med dagvattenkvalitet att

• åtgärder i första hand sätts in mot förorenings-
källan, så långt det är tekniskt, ekonomiskt 
och juridiskt möjligt.

• dagvattnet i bebyggelse ska hanteras så att  
mark och recipient tillförs så mycket vatten 
som möjligt utan att belastningen av förore-
ningar blir för hög.

• förorenat dagvatten som inte kan tas emot av  
en recipient bör renas lokalt eller föras till min-
dre känsliga recipienter.

Ansvar

Till skillnad mot dricksvatten och spillvatten är  
lagstiftningen rörande dagvatten inte lika entydig. 
Dagvattnets kvalitet berörs i olika lagrum och var 
ansvaret ligger är långt ifrån alltid helt klarlagt. Så 
långt möjligt är det ändå viktigt att alla inblan-
dade aktörer, enskilda såväl som kommunala, är 
medvetna om sitt ansvar och vilken roll de har i 
olika skeden av processerna. För att få till stånd 
en långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs ett 
brett förvaltningsövergipande samarbete. Nedan 
följer en översiktlig presentation av några av de 
regelverk som har bäring på dagvattnet och dess 
kvalitet, som dock inte på något sätt gör anspråk 
på att vara fullständig. 

Ramdirektivet för vatten

EU:s ramdirektiv för vatten, och införandet i 
svensk lagstiftning genom framförallt miljöbalken, 
har skapat en större tydlighet i det vattenrelatera-
de miljöarbetet. I vattenförvaltningens åtgärds-
program, vilket tas fram av vattenmyndigheterna, 
beskrivs utförligt kommunens ansvar relaterat till 
dagvattnets kvalitet i fyra av de åtta punkterna. 

► 
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för människors hälsa eller miljön2. VA-huvudman-
nen har en skyldighet att ta emot allt dagvatten 
som uppkommer inom verksamhetsområdet. För 
spillvatten finns en reglering i LAV om att VA-hu-
vudmannen endast har en skyldighet att ta emot 
sådant spillvatten som i huvudsak i mängd och 
kvalitet motsvarar normalt hushållsspillvatten. 
Någon motsvarande reglering finns inte när det 
gäller dagvattnets kvantitet och kvalitet. Rättsläget 
är idag osäkert kring vilka kvantitativa och kvali-
tativa begränsningar som finns i LAV. Praxis har 
varit att det allmänna byggt ut dagvattenledningar 
i industriområden och införlivat dessa i verksam-
hetsområde dagvatten7. 

Däremot gäller följande regel i LAV (21 §) även 
för dagvatten: det är inte tillåtet att i avloppet till-
föra vätskor, ämnen eller föremål som kan skada 
ledningnät eller VA-anläggningens funktion, eller 
på något sätt försvåra för huvudmannen att upp-
fylla sina skyldigheter enligt lag. Detta innebär att 
VA-huvudmannen har svårt att med stöd av LAV
tvinga brukaren att rena dagvatten från ämnen
som denne inte själv aktivt tillfört dagvattnet, så-
som smuts på marken, övergödande ämnen eller 
rester från biltrafiken. Det är VA-huvudmannen 
som är verksamhetsutövare för dagvattensystemet 
och således ansvarig för det utsläpp som sker där-
ifrån. Finns behov av att rena dagvattnet innan 
det släpps ut från det allmänna dagvattensystemet 
är det VA-huvudmannens ansvar att så sker2. Att 
förmå brukaren att rena sitt dagvatten regleras i
första hand via miljöbalken och är en fråga för 
miljöavdelningens tillsynsenhet. Med hjälp av en 
differntierad VA-taxa kan också incitament skapas 
för renande åtgärder med stöd av LAV. 

I betänkandet av utredningen "Vägar till hållba-
ra vattentjänster" (SOU 2018:34)13 läggs ett an-
tal förslag till hur LAV skulle kunna utvecklas för 
att göra det flexiblare för kommunerna när den 
ska tillämpa 6 § vattentjänstlagen. Utredningens 
utgångspunkt i arbetet är att förslagen inte ska 
kompromissa med skyddet för människors hälsa 
och miljön. Utredningen föreslår bland annat att  
kommunen ska redogöra för sin bedömning av hur 

Åtgärd 1.
Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbal-
ken inom sina verksamhetsområden, avseende 
verksamheter som påverkar vattenförekomster, i 
sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för 
sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som 
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 
kan följas.

Åtgärd 3. 
Kommuner ska prioritera och genomföra sin till-
syn så att de ställer de krav som behövs för att 
utsläppen av näringsämnen och prioriterade och 
särskilda förorenande ämnen från
a) avloppsledningsnät
b) avloppsreningsverk 
minskar till vattenförekomster där det finns en risk 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 
följas på grund av sådan påverkan.
 
Åtgärd 6.
Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering samt prövning enligt plan- och 
bygglagen så att den bidrar till att miljökvali-
tetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden 
behöver genomföras i samverkan med länsstyrel-
serna.

Åtgärd 8.
Kommunerna ska utveckla planer för hur dag-
vatten ska hanteras inom kommunen med avse-
ende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna 
ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas.

Lag om allmänna vattentjänster

Kommunen har en skyldighet att bygga ut dag-
vattensystem för områden som omfattas av lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 
Skyldigheten inträder för områden med samlad 
bebyggelse där dagvattenfrågan behöver lösas i ett 
större sammanhang för att förhindra olägenheter
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en ökad belastning på de allmänna VA-anläggning-
arna ska hanteras vid skyfall. Denna redogörelse ska 
finnas med i kommunens plan för hur kommunen 
långsiktigt ska uppfylla sina skyldigheter att ordna 
vattentjänster enligt 6 § vattentjänstlagen. Bover-
ket föreslås få i uppdrag att stödja kommunerna i 
detta arbete. Utredningen föreslår vidare att föl-
jande bör bli föremål för fortsatt utredningsarbete:

• Dagvattenhanteringen i ett större samman-
hang.

• Möjligheter till markåtkomst för en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering.

Plan- och bygglagen

Kommunerna har ansvaret för den fysiska sam-
hällsplaneringen vilken regleras i PBL; denna lag 
är således utomordentligt viktig för dagvattenfrå-
gan. Varje kommun ska ha en aktuell översikts-
plan, och det är i denna som dagvattenfrågan först
måste lyftas för att sedan under detaljplaneproces-
sen förädlas och i bygglovsskedet och inrättandet 
tillämpas. I översiktsplanen ska framgå hur kom-
munen avser att tillgodose riksintressen och mil-
jökvalitetsnormer, vilket innefattar dagvattnets på-
verkan på berörda vattenförekomster vid planering 
av den fysiska miljön. 

Då översiktsplanen inte är juridiskt bindande 
för myndigheter eller enskilda, måste ofta en de-
taljplan tas fram för markens användning inom ett 
avgränsat område. Det är viktigt att dagvattenfrå-
gorna uppmärksammas tidigt i planprocessen, och 
en dagvattenutredning bör regelmässigt utföras 
inom ramen för planarbetet. Om man har iden-
tifierat att dagvatten är ett problem som behöver 
lösas för att marken ska vara lämplig är det kom-
munens skyldighet att visa hur man klarar detta 
vid ett genomförande av planen. Kan man inte 
detta, är marken inte lämplig för det föreslagna 
ändamålet. På detta sätt skapas förutsättningar för 
ett långsiktigt hållbart dagvattensystem. 

Gällande möjligheter att i planen reglera skydd 
för miljön, är praxis att det i detaljplaner är svårt
(omöjligt) att införa sådana planbestämmelser; 
dessa frågor ska hanteras av miljöbalken. En de-
taljplan får enligt 2 kap 10 § PBL inte inrättas om 
den riskerar att medföra att en miljökvalitetsnorm 
överskrids. I den så kallade ”Weser-domen” 2015 
fastslog EU-domstolen att det räcker att en miljö-
kvalitetsfaktor riskerar att påverkas negativt för att 
en åtgärd ska stå i strid med vattendirektivet. 

Miljöbalken

I miljöbalken betecknas dagvatten som upp-
kommer inom detaljplanelagt område från flera 
fastigheter, eller vatten som avleds från begrav-
ningsplats, som avloppsvatten. Detta medför att 
dagvatten som avleds från enstaka villatomter inte 
är avloppsvatten enligt miljöbalkens mening, inte 
heller dagvatten från exempelvis parkeringsytor 
som omfattas av en enda fastighet, utan s.k. "av-
loppsdagvatten". Detta innefattar i princip alltid 
dagvatten som avleds i allmänna ledningar. Av-
loppsdagvatten är enligt MB en miljöfarlig verk-
samhet och ska avledas eller tas om hand på annat 
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller mil-
jön inte uppkommer. 

Strävan bör vara att minimera tillskottet av föro-
reningar till dagvattnet, och rening bör ske så ti-
digt i kedjan som möjligt genom LOD-lösningar. 
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för 
avvattning av fastigheten och att inrätta eventu-
ella reningsåtgärder. Är åtgärden anmälnings-/
prövningspliktig är det verksamhetsutövarens/
byggherrens ansvar att upprätta anmälan eller 
söka eventuella tillstånd. Som tidigare nämnts har 
VA-huvudmannen ansvar för att rena det dag-
vatten som avleds i dess system. VA-huvudman-
nen har dock små möjligheter att ställa krav på 
rening på abonnenter, detta är i första hand en 
fråga för tillsynsmyndigheten. Tydlig praxis saknas 
för hur långtgående reningskrav som kan ställas på 
enskilda som ligger inom verksamhetsområde för 
dagvatten.

► 
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Vad är skyfall?

Ett skyfall kan beskrivas som en extrem regnhän-
delse där nederbörden faller med hög intensitet.  
SMHIs definition av skyfall är ett regn med minst 
50 mm på en timme eller minst 1 mm på en mi-
nut25. I denna VA-plan används dock ordet i en 
vidare bemärkelse, som ett uttryck för en mycket 
kraftig regnhändelse vilken kan innebära risk för 
skador på liv, egendom och samhällsviktig verk-
samhet. Mycket kraftigt regn i vårt land är vanli-
gast förekommande under hög- och sensommar. 
Det beror dels på att luftens förmåga att innehålla 
vattenånga ökar med ökad temperatur, dels på 
att med ökad temperatur över en landmassa ökar 
tendensen för konvektion – hävning av luftmas-
sor – vilket leder till avkylning, kondensation och 
nederbörd11. 

Under ett skyfall är det vanligt att det dagvatten 
som uppkommer inte förmår avledas via befintligt 
dagvattennät, vilket kan leda till lokala översväm-
ningar och, i värsta fall, personskador eller skador 
på byggnader och infrastruktur. Med rätt plane-
ring kan dock ett skyfalls negativa konsekvenser 
förhindras och förebyggas. Vid det s k ”Malmö-
regnet” 2014 föll under 6 timmar 120 mm över 
Malmös centrala delar, vilket kan jämföras med 
Hässleholms årsmedelnederbörd på omkring 700 
mm. 

Riskhantering

Risken för att ett regn av en viss storlek ska falla 
beskrivs av dess återkomsttid, vilket är den statsi-
tiska sannolikheten för att detta ska inträffa räknat 
över en mycket lång tidsperiod. Återkomsttiden 
bestäms av regnets intensitet och varaktighet. Ett 
regn med hög intensitet och kort varaktighet kan  
statistiskt sett ha lika stor sannolikhet att inträffa 
som ett regn med lägre intensitet med längre var-
aktighet. Återkomsttiden kan därmed också sägas

vara ett mått på den säkerhetsnivå vi väljer för att 
skydda våra samhällen mot negativa konsekvenser 
av ett skyfall. 

Skyfallskartering

För att skapa en beredskap för vad ett skyfall skul-
le kunna få för konsekvenser, har kommunen låtit 
DHI genomföra en skyfallskartering4 för Hässle-
holms stad och övriga stationsorter, samt några 
strategiskt viktiga knutpunkter i väg- och järn-
vägsnätet. Med hjälp av nationella höjdmodellen 
och programvaran MIKE 21 har översvämmade 
ytor beräknats för några olika typer av regn, med 
ett schablonavdrag för den volym som lednings-
nätet antas kunna ta hand om. För samtliga orter 
och knutpunkter har ett regn med 100 års åter-
komsttid i dagens och i framtidens klimat stud-
erats. För Hässleholm har dessutom nederbörd 
motsvarande det s k ”Köpenhamnsregnet” stud-
erats, vilket ungefär motsvarar ett 1000-årsregn. 
Denna skyfallskartering ger en översiktlig bild av 
lågpunkter, instängda områden, avrinningsvägar 
och översvämmade ytor, där extra försiktighet bör 
iakttas vid eventuell exploatering. Områden med 
översvämningsrisk bör med fördel nyttjas multi-
funktionellt, exempelvis för rekreation. Se exem-
pel från Hässleholm i figur 2.

2.4. Skyfall
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Figur 2. Beräknade översvämmade ytor i Hässleholm med maximalt vattendjup >0.1 m efter ett skyfall med 100 års 
återkomsttid i ett framtida klimat. © Lantmäteriet.

 Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde► 
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Konsekvensgrad Beskrivning

1 - Mycket begränsad Verksamheten fungerar som 

vanligt.

2 - Begränsad Verksamheten fungerar i stor 
utsträckning som vanligt 
med vissa undantag. Det 
som anses skyddsvärt påver-
kas inte eller mycket lite.

5 - Katastrofal Verksamheten fungerar inte.

Med hjälp av nationella höjdmodellen och uppgift 
om maximalt vattendjup från skyfallskartering-
en har en resulterande vattennivå för respektive 
översvämningsyta beräknats. För varje objekt har 
en bedömning gjorts huruvida verksamheten är 
transportberoende eller ej. För transportberoende 
objekt har hänsyn tagits till eventuellt översväm-
made tillfartsvägar. Platsbesök har gjorts vid samt-
liga översvämningshotade objekt vilka har studer-
ats med avseende på lägsta öppning i byggnadsskal 
där vatten skulle kunna tränga in. Nivån för lägsta 
öppning har därefter mätts in med gps och jäm-
förts med beräknad vattennivå för respektive över-
svämningsyta. 

Av 22 identifierade objekt med samhällsviktig 
verksamhet visade analysen att 2 objekt riskerade 
att uppnå en katastrofal konsekvensgrad, d.v.s. att 
det finns risk att verksamheten påverkas i en sådan 
utsträckning att hela eller delar av denna tillfälligt 
måste upphöra alternativt flyttas. Båda dessa ob-
jekt tillhör prioritetsklass 1.

• Vena Friskvårdsförskola
• Gruppboende LSS, Nyckelvägen 17-19

Utöver dessa objekt med samhällsviktig verksam-
het har 10 punkter av större betydelse för trafiken 
i stadens vägnät/gatunät identifierats. Enligt ana-
lysen uppnådde 6 av dessa punkter en katastrofal 
konsekvensgrad, där vägen/gatan blev oframkom-
lig pga vattenansamling, se figur 3. 

Tabell 3. Konsekvensgrader vid översvämning. 

Konsekvensanalys skyfall

Utifrån skyfallskarteringen har en konsekvensana-
lys genomförts för Hässleholms stad med avseende 
på samhällsviktig verksamhet. Metoden för ana-
lysen bygger på ett examensarbete, ”Consequen-
ces of a flood in Kristianstad” 10, vilket i sin tur 
grundar sig på en MSB-rapport, ”Konsekvenser 
av en översvämning i Mälaren” 8. Vid analysen för 
Hässleholm har ett regn med återkomsttiden 100 
år i framtidens klimat använts (klimatfaktor 1.3). 
Bedömningen ”samhällsviktig” har gjorts med ut-
gångspunkt från Styrel, Energimyndighetens pri-
oriteringlista för bortkoppling av elanvändare20. 
Denna delar in elanvändare i åtta prioritetsklasser, 
varav de fyra med högst prioritet har använts i 
kommunens konsekvensanalys. Dessa är

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) 
har stor betydelse för liv och hälsa.

2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) 
har stor betydelse för samhällets funktionali-
tet.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har 
stor betydelse för liv och hälsa.

4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har 
stor betydelse för samhällets funktionalitet.

I konsekvensanalysen för skyfall har dessutom en 
femte prioritetsklass lagts till; samhällsviktiga ob-
jekt nödvändiga för elförsörjningen. 

Enligt ovanstående klassning har 119 objekt med 
samhällsviktig verksamhet inom Hässleholms tät-
ort identifierats. Deras respektive lägen har jäm-
förts med DHI:s skyfallskartering, vilket visade att 
22 objekt låg inom något område med markerad 
risk för översvämning. Vart och ett av dessa ob-
jekt har studerats med hjälp av karta och flygbild 
för att kunna göra en första bedömning av konse-
kvensgrad i enlighet med skalan i tabell 3. Kata-
strofal konsekvensgrad innebär att verksamheten 
måste avbrytas alternativt flyttas. 
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A. Väg 21 Trafikplats Läreda
B. Väg 119 Trafikplats Stoby
C. Järnvägsviadukt Kristianstadsvägen
D. Järnvägsviadukt Hovdalavägen
E. Järnvägsviadukt Norra Kringelvägen
F. Norra Kringelvägen strax söder om järnvägsvia-
dukt Skånebanan

Det bör understrykas att en översvämningskar-
tering grundar sig på en modellberäkning vilken 
innehåller flera förenklingar av verkligheten. Det 
är viktigt att ta med detta i tolkningen av analys-
resultatet. Endast objekt för vilka konsekvensen av 
översvämning med god marginal  kunnat bedömas 
som katastrofal har därför tagits med.  

Räddningstjänstens huvudbrandstation på Kom-
mendörsgatan tillhör de objekt med samhällsviktig

funktion där verksamheten inte helt slås ut, men 
där konsekvensen ändå skulle bli mycket allvarlig.  
Vid en översvämning är risken överhängande att 
bland annat två elcentraler, utrymme för utalar-
meringsutrustning, räddningscentral, lednings-
utrymme samt utrymme för reservkraftaggregat 
drabbas. Verksamheten skulle fungera hjälpligt 
eller i vissa fall inte alls, och det som är skyddsvärt 
skulle påverkas betydligt. Även om utrycknings-
verksamheten skulle fortsätta att fungera, skulle 
stora förändringar i den dagliga driften behöva 
genomföras. Då järnvägsviadukt Hovdalavägen är 
översvämmad, och 90% av utryckningsärendena 
går via denna rutt, beräknas inryckningstid och ut-
ryckningstid för RIB-personal (deltidsbrandmän) 
att förlängas med cirka 5 minuter vardera. 

Figur 3. Punkter i Hässleholms vägnät/gatunät där framkomligheten riskerar att påverkas vid ett 100-årsregn. © Lantmäteriet.

 Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde► 
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Strukturplan för vatten

Ett sätt att hantera skyfallshotet är att för varje stör-
re avrinningsområde inom en ort skapa en struk-
turplan, som innehåller åtgärder vilka syftar till att 
fördröja och avleda överskottsvatten baserat på de 
naturgivna förutsättningarna14. En strukturplan 
för vatten kan sägas vara en strategisk skyfallsplan, 
ett geografiskt planeringsunderlag för översväm-
ningar som ligger till grund för hur man ska tänka 
vid framtida exploatering. Avrinningsområdet de-
las in i olika delavrinningsområden med principi-
ell hantering av överskottsvattnet, såsom skyfalls-
led, yta för magasinering samt komplement för att 
förstärka de övriga två, t. ex. höjdsättning. 

För att skapa en hållbar dagvattenhantering är det 
nödvändigt att reservera ytor för säker avledning/
fördröjning av ytvatten. Strukturplanen utgör där-
för en viktig del av kommunens översiktsplanering. 
Strukturplanen utgör också beslutsunderlag till 
detaljplaner då åtgärder vanligen förverkligas först 

när ett nytt område ska utvecklas. Strukturplaner
kommer att tas fram för Hässleholm och övriga 
sex stationsorter snarast möjligt.

Ett första steg i arbetet med att ta fram en struktur-
plan är att beräkna skyfallsleder, vilka visar var de 
naturliga avrinningsvägarna för vattnet är belägna. 
Detta kan exempelvis ge en fingervisning om var 
problem skulle kunna uppstå där avrinningsvägar-
na är kulverterade eller avskurna av vägar/gator. 
Genom att fösöka ge vattnet möjlighet att följa 
dessa naturliga avrinningsvägar, och hålla dem fria 
från byggnation, kan många problem undvikas. 
Längs avrinningsvägarna handlar det sedan om 
att försöka göra plats för vattnet och med hjälp av 
olika åtgärder skapa en trög avrinning, exempelvis 
genom multifunktionella ytor som klarar en viss 
volym och som tillfälligt kan tillåtas översvämmas. 
Figur 4 visar ett exempel på ett avrinningsområde 
för strukturplan i Hässleholm - Maglekärrsbäcken 
med utlopp i Finjasjön - för vilket skyfallsleder be-
räknats med webbverktyget Scalgo Live.

Figur 4. Exempel på avrinningsområde för strukturplan i Hässleholm - Maglekärrsbäcken. © Lantmäteriet.
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 Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde

Ansvar 

Allmän dagvattenjuridik

Juridiken kring ansvaret för dagvatten är snårig. 
Det finns ingen specifik dagvattenlag, utan frågan 
regleras istället av olika lagstiftningar som ibland 
har luckor, överlappar och ibland motverkar var-
andra i förhållande till ett övergripande mål. Dag-
vattenregleringen styrs huvudsakligen av lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV), plan- och byggla-
gen (PBL) och miljöbalken (MB). 

När det gäller ny bebyggelse har kommunen an-
svaret för att i detaljplan lokalisera denna till 
lämplig mark utifrån risken för olyckor, däribland 
översvämning. Det finns en utredningsskyldighet 
för kommunen att klarlägga om marken är lämp-
lig för ändamålet. Tillåter kommunen bebyggelse 
på mark som senare visar sig vara olämplig kan 
den bli skadeståndsskyldig mot fastighetsägare i 
händelse av skada. Skadeståndsansvaret preskribe-
ras 10 år efter det att detaljplanen antagits. Sker 
nybyggnation i områden med äldre detaljplaner, 
innebär detta att skadeståndsansvaret för planen 
redan på förhand är preskriberat12.

Lag om allmänna vattentjänster
 
Syftet med LAV är att säkerställa att vattenförsörj-
ning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, 
om det behövs med hänsyn till skyddet för männ-
iskors hälsa eller miljön6. Med allt högre krav på 
hygienisk standard, har hänvisningen till ”skyddet 
av människors hälsa eller miljön” medfört ett ökat 
ansvar för kommunerna att utöka sina verksam-
hetsområden. 

VA-huvudmannen har en skyldighet att ta emot 
allt dagvatten som uppkommer inom verksamhets-
området. I LAV finns inget stöd för att ställa någ-
ra krav på flödesbegränsningar från abonnentens 
sida. Rättsläget är dock osäkert kring vilka kvan-
titativa och kvalitativa begränsningar som finns i 
LAV. Inom detaljplanelagt område som omfattas 

av verksamhetsområde för dagvatten, kan den en-
skilde fastighetsägaren inte med stöd av LAV ges 
något ansvar utöver sådant som gäller avvattning-
en av den egna fastigheten. Krävs det tekniska 
anläggningar eller installationer som fördröjnings-
magasin eller pumpar för att ta hand om och leda 
bort dagvattnet är det VA-huvudmannens ansvar 
att dessa kommer till stånd och fungerar18.

Då fastighetsägaren vidtar en åtgärd, har denne ett 
generellt ansvar att se till att avvattningen av den 
egna tomten inte medför betydande olägenhet för 
omgivningen. De åtgärder som åläggs en enskild 
fastighetsägare måste kunna anses vara ekono-
miskt rimliga och stå i proportion till möjlighe-
ten att använda fastigheten för det den är ämnad. 
Med avvattning menas här den naturliga infiltra-
tion som marken klarar och de förutsättningar 
marken har att leda undan vattnet. Detta innebär 
att fastighetsägaren ansvarar för att det dagvatten 
som inte kan infiltrera i marken på den egna fast-
igheten avvattnas till den förbindelsepunkt som 
VA-huvudmannen anvisat. Det är sedan VA-hu-
vudmannens ansvar att avleda det dagvatten som 
förts till förbindelsepunkten. På allmän platsmark 
- gator, vägar, torg och parker - är det tekniska för-
valtningen som ansvarar för avvattningen fram till 
förbindelsepunkten, och huvudmannen för avled-
ningen därefter.  

Plan- och bygglagen
 
Enligt PBL saknar VA-huvudmannen befogen-
heter att kräva lokalt omhändertagande på fast-
igheten, s. k. LOD, för fördröjning eller rening. 
Fastighetsägaren är dock skyldig att följa de be-
stämmelser som kommunen angett i detaljplanen, 
exempelvis en viss höjdsättning/lutning på marken 
eller att marken inte får hårdgöras. Kommunen 
kan i detaljplan reglera att en viss skyddsåtgärd ska 
vidtas innan bygglov eller startbesked kan lämnas.
Kommunen ansvarar för planläggningen av mark 
och vatten och för att marken används till det den 
är mest lämpad för, och att den bara planläggs om
det är lämpligt från allmän synpunkt. Detta ansvar

► 
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innebär bl. a. att kommunen vid detaljplanelägg-
ningen ska ha försäkrat sig om att dagvattenhante-
ringen går att lösa inom planområdet och att man
kan visa hur det kan göras. I planarbetet sker det-
ta lämpligen genom en dagvattenutredning, som 
anger erforderlig fördröjningsvolym, lokalisering 
och lägsta golvnivå. Även om det med tekniska åt-
gärder går att lösa eventuella markproblem, är ut-
gångspunkten att den mark man avser att använda 
för bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar för 
att angivna krav i 2 kap. PBL ska kunna uppfyl-
las18.

I översiktsplanen är det särskilt viktigt att tidigt 
i processen titta på förutsättningarna för dagvat-
tenhantering vid val av nya exploateringsområden. 
Ett markområdes förutsättningar för ny bebyggel-
se bör - åtminstone till viss del - vara kända när 
det tas med i översiktsplanen eftersom planen ska 
utgöra underlag för efterkommande planläggning 
och lovgivning. 

Det är möjligt att ställa direkta dagvattenkrav på 
en enskild fastighetsägare om det krävs skyddsåt-
gärder inom en enskild tomt för att dagvatten inte 
ska vålla skador på byggnadsverk eller omgivning. 
På senare tid har det kommit några vägledande 
domar från Mark- och miljööverdomstolen, där 
detaljplaner har upphävts på grund av oklarheter 
kring hur dagvatten ska hanteras. Anledningen är 
att man genom planbestämmelser försökt styra 
dagvattenflöden, för vilket det saknas stöd i PBL. 

2018 gjordes ändringar i PBL med syfte att för-
bättra kommunernas beredskap inför klimatför-
ändringarna. Den ena ändringen innebär ett krav 
på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin 
syn på risken för skador på den byggda miljön till 
följd av översvämning, ras, skred och erosion som 
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan 
minska eller upphöra. Den andra ändringen i PBL 
innebär att kommunen i en detaljplan får bestäm-
ma att det krävs marklov för markåtgärder som 
kan försämra markens genomsläpplighet och som 
inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg 
som är förenlig med detaljplanen27. 

Övrigt 

Kommunen hanterar dagvattenfrågan inom ra-
men för översiktsplanen och i detaljplaner. I plan-
arbetet ansvarar kommunen för att dagvatten som 
uppkommer inte vållar några skador. I en riskana-
lys bestäms rimlig säkerhetsnivå och vilka åtgärder 
som krävs då ledningsnäten går fulla och dagvatten 
strömmar över markytan. I egenskap av fastighets-
ägare, huvudman för allmän plats och väghållare 
är kommunen att betrakta som verksamhetsutö-
vare och har därmed ett ansvar för det dagvatten 
som uppstår inom respektive område. Kommu-
nen innehar även ansvaret för prövning och till-
syn enligt PBL och MB. VA-huvudmannen har 
kommunens uppdrag att bygga ut och driva all-
männa vattentjänster och är därmed verksamhets-
utövare för det allmänna dagvattenledningsnätet. 
VA-huvudmannen har även ett ansvar för att 
dagvattennätet dimensioneras på ett korrekt sätt. 

Den som äger eller är ansvarig för en yta eller en 
byggnad som ger upphov till dagvatten är verksam-
hetsutövare och ansvarig för dess hantering och för 
att gällande lagar och regler följs. Verksamhetsutö-
varen är ansvarig för avvattning av fastigheten och 
att inrätta eventuella reningsåtgärder. 

Dimensioneringsprinciper
 
Det finns idag inte någon lagstiftning som kopplar 
ihop en specifik återkomsttid med ett visst ansvar. 
Branschorganisationen Svenskt Vatten har i sin 
publikation P110 samlat en del rekommendatio-
ner när det gäller vilka minimikrav som kan/bör 
ställas på återkomsttider för regn vid dimensio-
nering av nya dagvattensystem, se tabell 4. Dessa 
har också i vissa fall gett stöd åt domstolsbeslut. 
Rekommendationerna utgör en god utgångspunkt 
för en diskussion rörande vilka dimensionerings-
principer som ska gälla i Hässleholms kommun. 
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Dagvattensystemen dimensioneras enligt P110 i 
tre nivåer:

1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad 
hjässdimensionering.

2. Dagvattnet når markytan, så kallad markdi-
mensionering. 

3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med 
skador på dessa som följd. 

De tre nivåerna illustreras i figur 5. 

Nya duplikatsystem

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning

Återkomsttid 
för trycklinje 
i marknivå

Återkomsttid för 
marköversvämning med 

skador på byggnader

Gles bostadsbebyggelse 2 år 10 år 100 år

Tät bostadsbebyggelse 5 år 20 år 100 år

Centrum- och affärsområden 10 år 30 år 100 år

Figur 5. Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer. 
Källa: Svenskt Vatten, P110. 

Tabell 4. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering 
av nya dagvattensystem enligt Svenskt Vattens rekommendation. 

► 
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Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Göta-
lands län har sammanställt nedanstående punkter 
i ett faktablad, "Rekommendationer för hantering 
av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk 
planering". 

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar ska-
da eller orsakar skada vid en översvämning från 
minst ett 100-årsregn. Enligt gällande dom 
från Statens VA-nämnd sträcker sig VA-hu-
vudmannens ansvar till att kunna hantera ett 
10-årsregn.

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn 
bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåt-
gärder säkerställs.

• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säker-
hetsnivå och planeras så att funktionen kan 
upprätthållas vid en översvämning.

Boverket har på sin hemsida, under rubriken "Ut-
gångspunkter för bedömning av översvämnings-
risk", författat några allmänna råd när det gäller 
dimensionering19.  Dessa uttrycks bland annat 
enligt följande: "Som ett minimum bör ny sam-
manhållen bebyggelse och bebyggelse med sam-
hällsviktig verksamhet planläggas så att den årli-
ga sannolikheten för att bebyggelse tar skada vid 
översvämning är mindre än 1/100." Enligt Bo-
verket bör samma årliga sannolikhet även gälla 
för samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre 
vikt. "Vid planläggning av verksamheter av stör-
re samhällsviktig betydelse eller verksamheter där 
översvämning leder till särskilt stora konsekvenser, 
såsom räddningstjänst, större sjukhus eller vissa 
Seveso-anläggningar, behöver betydligt kraftigare 
skyfall med avsevärt längre återkomsttider kunna 
hanteras."

En grundläggande utgångspunkt är att ny bebyg-
gelse i så stor utsträckning som möjligt ska lo-
kaliseras till områden som inte riskerar att över-
svämmas. Det är dock nödvändigt att det finns en 
flexibilitet i tillämpningen av de grundläggande 

utgångspunkterna. Vid bedömningen av om över-
svämningsrisker hanteras på ett godtagbart sätt, 
måste de specifika förutsättningarna som gäller för 
den aktuella planen beaktas, inklusive eventuella 
möjligheter att minska översvämningsrisken. För 
varje enskild detaljplan handlar det om att bedö-
ma hur sannolik en översvämning kan förväntas 
vara, och vilka negativa konsekvenser som skulle 
kunna bli följden av om den inträffade. 

För helt ny bebyggelse är det oftast både rimligt 
och genomförbart att lokalisera denna så att över-
svämningsrisker minimeras. Vid förtätning och 
komplettering av befintlig bebyggelse kan det dä-
remot ibland uppstå svårigheter att planera utifrån 
de grundläggande utgångspunkterna. Det är en 
mängd olika avväganden som måste göras där oli-
ka intressen kan stå emot varandra. Ambitionen 
bör dock alltjämt vara att försöka minska sårbar-
heten för översvämningar, både i ny och befintlig 
bebyggelse.  

Ansvaret för att fastställa säkerhetsnivån för skydd 
av byggnader och anläggningar vid ett skyfall, när 
de allmänna avloppssystemen är fyllda, ligger hos 
kommunledningen i Hässleholms kommun. Den-
na nivå uttrycks lämpligen som lägsta återkomst-
tid för skador på byggnader och anläggningar och 
bör fastställas av kommunfullmäktige. Formule-
ringen av vilka säkerhetsnivåer som ska gälla krä-
ver ett nära samarbete mellan planavdelningen, 
Hässleholms Vatten, byggavdelningen, mät- och 
GIS-avdelningen, miljöavdelningen samt tekniska 
förvaltningen.
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2.5. Aktivitetsplan - Hållbar dagvattenhantering inom  
verksamhetsområde
Aktivitet Syfte Koppling till

Nationella miljö-
kvalitetsmål

Utreda ansvarsfrågan kring dagvatten Tydligare ansvarsfördelning (dikningsföretag inräk-
nade)

1,2,3,4,5,6

Utarbeta riktvärden för dagvattenkvalitet Reglera villkoren för utsläpp till dagvattenledning, 
uppnå/behålla beslutad MKN

2,3,4,5

Utarbeta riktlinjer för hantering av oljeav-
skiljare

Minska miljöbelastning från dagvatten på recipien-
ter, uppnå/behålla beslutad MKN

1,2,3,4,5

Konsekvensanalys skyfall Minska samhällets sårbarhet vid skyfall 1,2,3,4,5,6

Åtgärdsplan översvämningsrisk skyfall + 
förhöjda vattennivåer i sjöar och vatten-
drag

Minska samhällets sårbarhet vid skyfall, höga flöden 
och högt vattenstånd. Ökat skydd av samhällsviktig 
verksamhet, ökad medvetenhet och beredskap.

1,6

Beredskapsplan skyfall + förhöjda vattenni-
våer i sjöar och vattendrag

Beredskapsplan skyfall + förhöjda vattennivåer i 
sjöar och vattendrag. Ökat skydd av samhällsviktig 
verksamhet, ökad medvetenhet och beredskap.

1,6

Fastställa säkerhetsnivåer för skydd av 
byggnader vid skyfall

Skyfallssäkra den urbana miljön 1,6

Upprätta strukturplaner för vatten Få samlat grepp om dagvattenfrågan i detaljplane-
ringen, skapa en skyfallstålig urban miljö

1,2,3,4,5

Tabell 5. Aktivitetsplan - Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde. Förklaring till siff-
ror rörande koppling till Nationella miljökvalitetsmål återfinns i Bilaga 1.

► 
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3. VA-UTBYGGNAD

I Hässleholms kommun finns cirka 5 500 enskilda avlopp. En inventering av dessa 
har visat på stora brister på avloppsanordningarna vilket föranlett Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att vidta åtgärder. I vissa områden bör kommunen an-
svara för VA-försörjningen enligt lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjäns-
ter. I kommunens VA-strategi relaterar VA-utbyggnaden till delstrategi 1, ”Hållbar 
allmän VA-försörjning.”

3.1. Beslutad VA-utbyggnad

I en rapport5 från 2009 (KF-beslut 2010), ”Ut-
ökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms 
kommun”, presenterade kommunen en utredning 
om var och i vilken takt en VA-utbyggnad bör ske. 
Med utgångspunkt från 45 områden som pekats 
ut som mer eller mindre förtätade, valdes 13 ut att 
prioriteras och att beslut om utredning av utbygg-
nad av allmänt VA till dessa bör fattas inom en 
20-årsperiod. 2017-06-12 fattade kommunfull-
mäktige beslut om en revidering av tidigare plan 
för utökning av VA-verksamhetsområden, enligt 
tjänsteutlåtande från 2016-04-0523. Beslutet inne-
bar att tidplan fastställdes för anslutning av dessa 
områden. Sedan dess har två områden, Lommarp 
och Röinge, anslutits. Tidplanen presenteras i ta-
bell 6. 

 

Vid prioritering av VA-utbyggnadsområden har 
hänsyn tagits till följande faktorer:

• Om området ligger inom eller i nära anslut-
ning till ett vattenskyddsområde eller annat 
särskilt skyddsvärt grundvattenområde.

• Om det finns kända problem med dricksvat-
tenkvaliteten eller -kvantiteten.

• Miljöbelastningen i området samt om det är 
en särskilt skyddsvärd ytvattenrecipient. 

• Närhet till befintliga verksamhetsområden för 
vatten och avlopp. 

• Ekonomiska förutsättningar för att bygga ut. 
Då kostnadsutredning saknats har längden på 
tänkbar huvudledning och antal anslutningar 
använts som en uppskattning av kostnadsför-
hållandena. 

• Andel nya enskilda avloppsanordningar
• Planer och exploateringstryck för bostäder

► 
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Område och år som 
bebyggelsen kan anslutas

Miljömål Område Figur

2023

Laxbro, Orelyckan 3,4,5,6 A 7

Vitsippan och Barnens by 3,4,5,6 B 8

2028

Gulastorp 3,4,6 C 9

Hallarna och Nilstorp Hallarna: 3,4,5,6
Nilstorp: 3,4,6

D 10

Lilla Dalsjö 3,4,5,6 E 11

2038

Dalsjö (etapp 3) 3,4,5,6 F 11

Gundrastorp och Havraljunga 3,4,5,6 G 12

Hörja 3,4,5,6 H 13

Ignaberga stationssamhälle 3,4,5,6 I 14

Lillaskog 3,4,6 J 15

Troedstorp och Attarp 3,4,5,6 K 16

Tabell 6. Tidplan för VA-utbyggnad och koppling till nationella miljökvalitetsmål. 

 VA-utbyggnad► 
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3.2. Kartor över utbyggnadsområden

Figur 6. Översiktskarta VA-utbyggnad. Områdesbeteckning enligt tabell 6.
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Figur 7. Laxbro, Orelyckan. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området bestäms vid ett 
eventuellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 8. Vitsippan och Barnens by. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området bestäms 
vid ett eventuellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 9. Gulastorp. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området bestäms vid ett eventu-
ellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 10. Hallarna och Nilstorp. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området bestäms 
vid ett eventuellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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 VA-utbyggnad

Figur 11. Lilla Dalsjö, Dalsjö etapp 3 m fl. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området 
bestäms vid ett eventuellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 12. Gundrastorp och Havraljunga. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området 
bestäms vid ett eventuellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 13. Hörja. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området bestäms vid ett eventuellt 
beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 14. Ignaberga stationssamhälle. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området be-
stäms vid ett eventuellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 15. Lillaskog. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området bestäms vid ett eventu-
ellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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Figur 16. Troedstorp och Attarp. Område som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Exakt avgränsning av området bestäms 
vid ett eventuellt beslut om verksamhetsområde. © Lantmäteriet.
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 VA-utbyggnad

3.3. Aktivitetsplan - VA-utbyggnad

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Aktualisering av VA-utbyggnadsplan Behovsbedömning av VA-utbyggnad utifrån 6 § LAV 1,2,3,4,5,6

Rapportering av status för VA-utbyggnad 
till Lst

Bistå Lst med planeringsunderlag i miljöarbetet 1,2,3,4,5,6

Effektivisera VA-utbyggnadsarbetet Snabbare kunna möta behovet av VA-tjänster vid 
förändring i verksamhetsområde

1,2,3,4,5,6

Tabell 7. Aktivitetsplan - VA-utbyggnad. Förklaring till siffror rörande koppling till 
Nationella miljökvalitetsmål återfinns i Bilaga 1. 

► 
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4. HANDLINGSPLAN I VÄNTAN PÅ 
VA-UTBYGGNAD

Fastigheter som inom en snar framtid kommer att ha möjlighet till anslutning till 
gemensam eller kommunal avloppsanläggning ska innefattas i en särskild hand-
lingsplan. Denna relaterar till kommunens VA-strategi via delstrategi 1 och 2, 
”Hållbar allmän VA-försörjning” respektive ”Hållbar enskild VA-försörjning.” 

4.1. Bakgrund

VA-försörjning utanför nuvarande verksamhets-
område är en av de två naturliga huvuddelarna i 
VA-planeringen. Det finns behov av att planera för 
nuvarande och framtida VA-försörjning utanför 
nuvarande verksamhetsområde.

Då det finns områden med undermåliga enskil-
da avloppsanläggningar är det viktigt att planera 
för hur vi hanterar VA-försörjningen i väntan på 
utbyggnad för de områden som ligger sent i ut-
byggnadsplanen. Tydlighet i den här delen av pla-
neringen är extra viktig för enskilda fastighetsäga-
re eftersom de behöver veta om de själva behöver 
åtgärda sitt eget dricksvatten eller avlopp i de fall 
de är undermåliga, eller om de kan avvakta kom-
munal utbyggnad.

Utanför verksamhetsområdet ansvarar varje fastig-
hetsägare för VA-försörjningen. De befintliga lös-
ningarna har ofta valts utifrån de förutsättningar 
som gällde när respektive område bebyggdes eller 
efter krav från tillsynsmyndigheten. Ibland fyller 
de sin funktion väl, men i många fall är de bristfäl-
liga med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön.

VA-planen ska visa hur en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning ska kunna upprätthållas för befint-
lig och planerad bebyggelse, utanför verksamhets-
området. Frågor som behöver belysas är:

• Tillgång till dricksvatten av god kvalitet för 
nuvarande och framtida bebyggelse

• Enskilda avloppsanläggningars påverkan på 
vattenstatus

• Inventeringar
• Riktlinjer för normal respektive hög skyddsni-

vå
• Hushållning med naturresurser och återföring 

av näringsämnen
• Möjlighet till lösningar i ett större samman-

hang i kommunen eller en grannkommun
• Hänsyn till kommunens övriga planering
• Genomförande av vattenmyndigheternas åt-

gärdsprogram

För områden som ligger sent i utbyggnadsplanen 
är det viktigt att planera för situationen i väntan 
på en mer långsiktig lösning. Det kan finnas be-
hov av speciella ställningstaganden och temporära 
åtgärder. Många gånger behöver fastighetsägarna 
rådgivning för att hantera såväl anslutning som si-
tuationen fram till dess.

► 
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4.2. Beslutad handlingsplan

Följande handlingsplan för områden i väntan på 
utbyggnad av allmän va-anläggning är beslutad av 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden, för de delar 
som gäller nämndens verksamhet. 

Hantering av ansökningar och anmälningar i 
avvaktan på planerade åtgärder

I vissa fall är det aktuellt att pröva en ansökan 
eller handlägga en anmälan för en fastighet som 
inom en kortare planeringshorisont (mindre än 5 
år) kommer att ha möjlighet till anslutning till ge-
mensam eller kommunal avloppsanläggning. Det 
kan finnas skäl såväl för som emot att bevilja eller 
godta en ny anläggning i avvaktan på denna möj-
lighet.

Följande kan vara skäl för att besluta om särskil-
da villkor eller försiktighetsmått, eller till och med 
avslag på ansökan eller förbud utifrån anmälan om 
att anlägga avloppsanläggning:

• Beslut om att påbörja detaljplanering för ett 
område

• Konkreta beslut om utbyggnad
• VA-planer

Exempelvis ska nybyggnation för permanentbo-
ende med anslutning av allt hushållsspillvatten till 
slutna tankar inte beviljas för fastigheter som ingår 
i VA-utbyggnadsplanen.

Följande kan vara skäl för att bevilja tillstånd eller 
godta en anmälan trots att beslut om utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp finns:

• Befintlig avloppsanläggning är i så dåligt skick 
och innebär så stora risker att den måste åtgär-
das omgående.

• Det nya förslaget utgör en mer hållbar lösning 
från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Om de normala kraven riskerar att bli oskäliga för 
fastigheter som sedan ska anslutas till kommunalt 
avlopp (med tanke på den korta tiden som avlopp-
sanläggningen ska finnas), ska följande övervägas:

• Inte ställa lika höga reningskrav som vid en 
normal ansökan.

• I första hand koppla kraven till hygienaspek-
ter.

• Tillåta lösningar som kanske inte i tillåts i van-
liga fall, till exempel både WC- och BDT-spill-
vatten till sluten tank.

Denna typ av tillstånd eller godtagande ska i nor-
malfallet tidsbegränsas fram till 6 månader efter att 
anslutning till kommunalt spillvattennät kan ske.

Vid utbyggnad av allmän avloppsanläggning lö-
ses befintliga enskilda avloppsanläggningar in av 
Hässleholms Vatten enligt praxis (LAV §40).

Krav på bristfälliga avloppsanläggningar till-
hörande fastigheter som omfattas av VA-ut-
byggnadsplanen inom en inte alltför avläg-
sen framtid

Följande ska beaktas vid bedömning av om krav 
ska ställas:

• Hur lång tid det kan ta innan en kommunal 
anslutning är möjlig.

• Hur stora risker det nuvarande utsläppet med-
för (här ingår beaktande av recipientens eko-
logiska status och bedömning av skyddsnivå).

Förbud kan vara aktuellt där kommunalt avlopp är 
planerat att kunna anslutas till tidigast om fem år.

 Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad► 
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Framförhållning och kommunikation i 
VA-planeringen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och Häss-
leholms Vatten ska ha god framförhållning och 
kommunikation i VA-planeringen. Detta innebär 
bland annat att:

• VA-utbyggnadsplanen ska vara tillgänglig på 
kommunens och Hässleholms Vattens webb-
platser, på kommunens webbplats ska utbygg-
nadsplanen även vara tillgänglig som GIS-la-
ger.

• När en fastighetsägare ska, eller lämnar in en 
ansökan eller anmälan för fastighet som ingår 
i utbyggnadsplanen eller i nära anslutning till 
ett sådant område, ska miljö- och stadsbygg-
nadsförvaltningen informera om detta (inklu-
sive anslutningsavgift).

• I samband med att beslut om utbyggnad av 
allmänt vatten och avlopp fattas, ska berörda 
fastighetsägare informeras så snart som möjligt 
via utskick från Hässleholms Vatten.

4.3. Aktivitetsplan - Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Tillsyn Hållbar enskild VA-försörjning 1,2,3,4,5,6

Rådgivning Hållbar enskild VA-försörjning 1,2,3,4,5,6

Tabell 8. Aktivitetsplan - Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad. Förklaring till siff-
ror rörande koppling till Nationella miljökvalitetsmål återfinns i Bilaga 1. 
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4.3. Aktivitetsplan - Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Tillsyn Hållbar enskild VA-försörjning 1,2,3,4,5,6

Rådgivning Hållbar enskild VA-försörjning 1,2,3,4,5,6

 Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad► 
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Denna planering omfattar de områden som inte berörs av planering för utvidg-
ning av befintliga verksamhetsområden och inrättande av nya. Syftet är att upp-
rätthålla en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning genom enskilda an-
läggningar eller gemensamhetsanläggningar för dricks- spill- och/eller dagvatten. 
I kommunens VA-strategi relaterar handlingsplanen till delstrategi 5: ”Främja ro-
bust och hållbar VA-försörjning utanför kommunalt verksamhetsområde.”

5.1. Bakgrund

VA-försörjning utanför nuvarande verksamhets-
område är en av de två naturliga huvuddelarna i 
VA-planeringen. Det finns behov av att planera för 
nuvarande och framtida VA-försörjning utanför 
nuvarande verksamhetsområde.
 
VA-planen ska visa hur en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning ska kunna upprätthållas för befint-
lig och planerad bebyggelse utanför verksamhets-
området. Frågor som behöver belysas är:

• Tillgång till dricksvatten av god kvalitet för 
nuvarande och framtida bebyggelse 

• Enskilda avloppsanläggningars påverkan på  
vattenstatus

• Inventeringar
• Riktlinjer för normal respektive hög skyddsni-

vå 
• Hushållning med naturresurser och återföring av  

näringsämnen 
• Möjlighet till lösningar i ett större samman-

hang i kommunen eller en grannkommun 
• Hänsyn till kommunens övriga planering 
• Genomförande av vattenmyndigheternas åt-

gärdsprogram 

Kommunen behöver ha en tydlig rutin för att be-
döma i vilka områden allmänna vattentjänster be-
höver ordnas enligt 6 § vattentjänstlagen och för 
att besluta om verksamhetsområdets omfattning.

VA-planen ska också visa hur en långsiktigt håll-
bar VA-försörjning ska upprätthållas genom en-
skilda anläggningar i områden som inte berörs av 
VA-utbyggnad under den aktuella planeringsperi-
oden. Denna planering ger kommunen möjlighet 
att förebygga att en ohållbar VA-situation uppstår 
där till exempel vattenresurserna inte räcker till för 
områdets behov eller där avloppshantering är svår 
att tillgodose. Här är det viktigt att kommunen 
inte släpper fram avstyckningar, bygglov eller till-
låter WC eller eget omhändertagande av latrin i en 
omfattning som området inte klarar av. VA-råd-
givning till enskilda eller grupper av fastighetsä-
gare för att till exempel underlätta bildandet av 
gemensamhetsanläggningar kan vara ett lämpligt 
alternativ i vissa områden. VA-planen bör ock-
så relatera till kommunens ställningstagande om 
normal respektive hög skyddsnivå enligt HaV:s 
allmänna råd om små avloppsanordningar för hus-
hållsspillvatten (HVMFS 2016:17).

Handlingsplan för områden med enskild VA-för-
sörjning har mycket gemensamt med handlings-
planen i avvaktan på planerade åtgärder, men den 
innehåller också en plan för att nå andra långsik-
tiga lösningar.

5. HANDLINGSPLAN FÖR ENSKILD 
VA-FÖRSÖRJNING

► 
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5.2. Beslutad handlingsplan

Följande handlingsplan för enskild VA-försörjning 
är beslutad av miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 
för de delar som gäller nämndens verksamhet. 

Tillsyn och prövning

Tillsyn och prövning av små avlopp ska huvudsak-
ligen utgå från:

• Tillsynsvägledning från Havs- och vatten-
myndighetens (HaV) respektive länsstyrelser

• Praxis
• Underlag från experter och annat faktabaserat 

underlag

(Miljönämndens beslut § 109/2018, daterat den 
18 december 2018 (ärende med diarienummer 
MN-2018-2396) (MN:s beslut))

Det viktigaste som miljö- och stadsbyggnadsför-
valtningen behöver förhålla sig till gällande befint-
liga små avlopp är att dessa anläggningar behöver 
bedömas var för sig i varje enskilt ärende. Det går 
inte att generalisera. Miljöbalken kräver att vi gör 
tydliga avvägningar och fattar beslut i varje enskilt 
fall. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen behö-
ver också förhålla sig till:

• enligt vilken lagstiftning som anläggningen är 
tillståndsgiven 

• vilken typ av avloppsvatten det handlar om 
• om utsläppet sker till vattenområde eller inom 

tät bebyggelse 
• anläggningens ålder och teknik 
• fastighetsägarens skötsel av anläggningen 
• recipientens känslighet 
• synliga tecken på problem med mera (MN:s 

beslut)

Planering av tillsyn av små avlopp och be-
redskap för att denna tillsyn kan medföra 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen avser 
att ha tillsyn på avloppen inom ett större geogra-
fiskt område ska den tidsmässiga ordningen, i vil-
ken tillsynen utförs, beaktas. Möjligheten att byg-
ga ut det kommunala nätet ska beaktas. Om det 
bedöms finnas skäl, ska tillsynen börja närmast det 
befintliga nätet.

Kommunen som helhet ska ha beredskap för att 
tillsyn av små avlopp kan medföra utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp, i egen eller privat 
regi via samfällighetsföreningar. Hässleholms Vat-
tens förhållningssätt till ansökningar om att få an-
sluta privata samfällighetsföreningar till nätet ska 
vara koordinerat med kommunens övergripande 
mål inom såväl samhällsbyggande som miljö. 

Information till fastighetsägare

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska ge fast-
ighetsägare:

• stöd och uppmuntran att inrätta gemensam-
hetsanläggningar 

• information om funktionskrav för enskilda av-
lopp

Detta ska ske via kommunens webbplats och i 
samband med tillsyn.

 Handlingsplan för enskild VA-försörjning► 
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5.3. Aktivitetsplan - Handlingsplan för enskild VA-försörjning

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Inventering enskilda avlopp Ökad kontroll av miljöfarliga utsläpp, minskad mil-
jöpåverkan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

Hantera avfallsfraktion från enskilda avlopp Ökad kontroll av miljöfarliga utsläpp, minskad mil-
jöpåverkan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

Rådgivning avfall Hållbar enskild VA-försörjning, minskad miljöpåver-
kan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

Rådgivning övrigt Hållbar enskild VA-försörjning, minskad miljöpåver-
kan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

Tabell 9. Aktivitetsplan - Handlingsplan för enskild VA-försörjning. Förklaring till siffror rö-
rande koppling till Nationella miljökvalitetsmål återfinns i Bilaga 1. 
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5.3. Aktivitetsplan - Handlingsplan för enskild VA-försörjning

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Inventering enskilda avlopp Ökad kontroll av miljöfarliga utsläpp, minskad mil-
jöpåverkan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

Hantera avfallsfraktion från enskilda avlopp Ökad kontroll av miljöfarliga utsläpp, minskad mil-
jöpåverkan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

Rådgivning avfall Hållbar enskild VA-försörjning, minskad miljöpåver-
kan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

Rådgivning övrigt Hållbar enskild VA-försörjning, minskad miljöpåver-
kan från enskilda avlopp

1,2,3,4,5,6

 Handlingsplan för enskild VA-försörjning► 



VA-plan för Hässleholms kommun49(50)

6. VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN

Syftet med en vattenförsörjningsplan är att säkra dricksvattenförsörjningen, i en-
lighet med miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vatten-
drag (SOU 2000:52). Tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i 
ett område behöver säkerställas på lång sikt, d.v.s. i ett flergenerationsperspektiv. 
Hässleholms kommun har idag en trygg vattenförsörjning från grundvattentäkter 
och är inte i någon bristsituation.  I ljuset av tidigare års torka och låga grundvat-
tennivåer krävs dock en långsiktig planering. Vattenförsörjningsplanen relaterar 
till kommunens VA-strategi via delstrategi 1, ” Säkra och skydda tillgången till rent 
och friskt dricksvatten.”

Vattenförsörjningsplanen kommer att färdigställas i ett senare skede.

Aktivitetsplan - Vattenförsörjningsplan

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Inventera vattenresurser Säkra dricksvattenförsörjning 2,3,4,5,6

Inventera större brukare Säkra dricksvattenförsörjning 2,3,4,5,6

Identifiera bristområden Säkra dricksvattenförsörjning, skapa beredskap för 
alternativ dricksvattenförsörjning i händelse av brist

2,3,4,5,6

Upprätta nödvattenplan Säkra dricksvattenförsörjning, skapa beredskap för 
alternativ dricksvattendistribution i händelse av att 
ledningsnätet ej kan användas

2,3,4,5,6

Upprätta beredskapsplan Säkra dricksvattenförsörjning, skapa beredskap för 
alternativ dricksvattenförsörjning i händelse av brist

2,3,4,5,6

Tabell 10. Aktivitetsplan - Vattenförsörjningsplan. Förklaring till siffror rörande kopp-
ling till Nationella miljökvalitetsmål återfinns i Bilaga 1. 

► 
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Aktivitetsplan - Vattenförsörjningsplan

Aktivitet Syfte Koppling till
Nationella miljö-
kvalitetsmål

Inventera vattenresurser Säkra dricksvattenförsörjning 2,3,4,5,6

Inventera större brukare Säkra dricksvattenförsörjning 2,3,4,5,6

Identifiera bristområden Säkra dricksvattenförsörjning, skapa beredskap för 
alternativ dricksvattenförsörjning i händelse av brist

2,3,4,5,6

Upprätta nödvattenplan Säkra dricksvattenförsörjning, skapa beredskap för 
alternativ dricksvattendistribution i händelse av att 
ledningsnätet ej kan användas

2,3,4,5,6

Upprätta beredskapsplan Säkra dricksvattenförsörjning, skapa beredskap för 
alternativ dricksvattenförsörjning i händelse av brist

2,3,4,5,6

 Vattenförsörjningsplan► 



Allmän VA-anläggning

Allmänt VA-område

Avloppsvatten

Bräddning

Båtnadsområde

Dagvatten

Dräneringsvatten/dränvatten

Ekosystemtjänster

Enskild VA-anläggning

Enskilt VA-område

Fördröjningsmagasin

Gemensamhetsanläggning

Anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger eller har rätts-
ligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldighe-
ter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, antingen inom ett verksam-
hetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda fastighe-
ter).

Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dränvatten.

Tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk 
är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av, normalt i 
samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband 
med storm.

Geografiskt avgränsat område som avgör vilka fastigheter som anses ha nytta av en 
gemensamhetsanläggning - t ex ett dikningsföretag - och som därför ingår i den.

Tillfälligt ytavrinnande regn- och smältvatten från exploaterade områden som når 
recipient eller reningsverk via hårdgjorda ytor, genomsläpplig mark, diken och/eller 
VA-anläggning. I exploaterade områden ingår inte åkermark och skogsmark. 

Markvatten och grundvatten som samlas upp och avleds i en dräneringsledning. 

Positiva effekter som människor får direkt eller indirekt från ekosystem, s k grön infra-
struktur. Det kan t ex vara dränering, rening av dagvatten och grundvattenbildning, 
vilket i sin tur kan ge ökad motståndskraft mot översvämning och hög värme i den 
urbana miljön. 

Anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp som kom-
munen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera 
fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En enskild VA-anlägg-
ning kan avse såväl ledningar som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller 
rening av avloppsvatten.

Område som idag har enskild VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte 
har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörj-
ning.

Dagvattenmagasin på eller i mark avsett att jämna ut regnvattenflöden innan de når 
recipient.

Anläggning som inrättats för två eller flera fastigheter gemensamt.

ORDLISTA

Nedan följer några definitioner av begrepp som används i VA-planen. Notera att dessa gäller i VA-planen 
och är inte nödvändigtvis allmängiltiga.   



Grundvatten

Infiltration

Infiltrationsanläggning

Klimatanpassning

Kombinerat ledningssystem

Lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) 

Miljökvalitetsnorm

Omvandlingsområde

Perkolation

Personekvivalent

Recipient

Riktvärde

Spillvatten

Tillskottsvatten

VA-abonnent

VA-anläggning

Allt vatten som finns under markytan i den zon som är mättad med vatten.

Vattnets inträngande i markytan. 

Vanlig tekniklösning för enskilda avlopp. I en infiltrationsanläggning renas vattnet ge-
nom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet.

Anpassning av samhället till ett föränderligt klimat, som handlar om att samhällets 
robusthet och förmåga att hantera klimatförändringarna måste öka, för att undvika 
kostnader och problem i samband med de pågående klimatförändringarna. 

Avloppssystem där spillvatten avleds i samma ledning som dagvatten och dränerings-
vatten till avloppsreningsverket.

Dagvatten tas om hand inom det område där det bildas för att minimera behovet av 
avledning. Detta kan åstadkommas genom infiltration och perkolation eller genom 
lokal fördröjning. 

Bestämmelse om kraven på kvaliteten i t.ex. vatten, som är styrande för myndigheter 
och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, t ex vid tillståndsprövning 
enligt miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Fritidshusområde där många väljer att bosätta sig permanent. Det sker en omvandling 
mot permanentboende.

Vattnets fortsatta transport i marklagren efter infiltration.

Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvattnet som en person ger 
upphov till per dag. Antal pe. används vid beräkning av vilken belastning ett renings-
verk behöver klara.

Hav, sjö eller vattendrag som tar emot dagvatten, bräddvatten och renat avloppsvat-
ten. 

Ett värde som, om det överskrids, eller i fråga om minsta procentuella reduktion, ska
föranleda åtgärder för att förhindra att överskridande respektive underskridande upp-
repas. Överskridande av ett riktvärde är åtalbart först när verksamhetsutövaren under-
låter att vidta sådana åtgärder som behövs för att värdet ska kunna hållas.

Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (indu-
strier, biltvättar och dylikt).

Vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av 
anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken 
om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall vara mycket stor, 
i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.

Den som huvudmannen träffat avtal med om brukande av den allmänna VA-anlägg-
ningen. 

En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostads-
hus eller annan bebyggelse.
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VA-bevakningsområde

VA-huvudman

VA-planområde

VA-utbyggnadsområde

VA-utredningsområde

Vattenförekomst

Vattenskyddsområde

Vattentäkt

Verksamhetsområde

   

Område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en 
förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en 
förändrad VA-struktur förändras över tid.

Den som äger en VA-anläggning. I Hässleholms kommun är Hässleholms Vatten AB 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen.

Geografiskt avgränsat område som har någon form av behov av VA-försörjning; En-
skilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde, VA-utbyggnadsom-
råde eller Allmänt VA-område.

Område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad 
VA-struktur. VAutbyggnadsområden uppstår när kommunen har fattat beslut om an-
slutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i tid utbyggnaden 
ska ske.

Område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov av en förändrad 
VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov som finns samt vilka 
möjligheter som finns för att förbättra situationen.

En vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta 
enheten för beskrivning och bedömning av vatten. En vattenförekomst är en specifik 
vattensamling av en viss geografisk storlek. Den kan vara antingen en avgränsad volym 
grundvatten i en eller flera akviferer (grundvattenförekomst) eller en avgränsad och 
betydande förekomst av ytvatten, som kan vara t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv 
eller kanal, ett vattenområde i övergångszonen eller ett kustvattenområde (ytvatten-
förekomst).

Område runt en sjö eller grundvattenförekomst som fastställs av Länsstyrelsen eller 
kommunen för att skydda en dricksvattentäkt. Inom ett vattenskyddsområde finns 
bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång 
sikt.

En vattentäkt är en sjö, ett vattendrag eller en grundvattenkälla där vatten tas till 
dricksvattenförsörjning.

Område där kommunen beslutat att försörjning av dricksvatten samt hantering av 
avloppsvatten och dagvatten ska ordnas genom allmänna VA-anläggningar. Ett verk-
samhetsområde kan begränsas till att gälla för bara en eller vissa vattentjänster, t.ex. 
endast spillvatten.
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Nationella miljökvalitetsmål med koppling till
VA-planen

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Giftfri miljö
3. Ingen övergödning
4. Levande sjöar och vattendrag
5. Grundvatten av god kvalitet
6. God bebyggd miljö

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för vatten

1. Bedriva tillsyn enligt MB inom verksamhetsområde, 
avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster. 
Krav på åtgärder så att MKN kan följas.

2. Bedriva tillsyn så att a) utsläpp av kväven och fosfor 
från jordbruk och hästhållning minskas, b) tillförseln av 
växtskyddsmedel minskar. Krav på åtgärder så att MKN 
kan följas.

3. Prioritera och genomföra tillsyn med krav på att utsläpp 
från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar 
till vattenförekomster som riskerar att inte uppnå MKN.

4. Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp via 
krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve samt pri-
oritera tillsynen.

5. Säkerställa långsiktigt skydd för nuvarande och framti-
da dricksvattenförsörjning.

6. Genomföra sin översikts- och detaljplanering så att den 
bidrar till att MKN kan uppfyllas.

7. Upprätta och utveckla VA-planer för att MKN ska 
kunna följas.

8. Utveckla planer för hur dagvattnet ska hanteras med 
avseende på kvantitet och kvalitet.

BILAGA 1 

VA-strategi

1. Säker dricksvattenförsörjning
2. Hållbar spillvattenhantering
3. Robust dagvattenhantering
4. Hållbar allmän VA-försörjning
5. Hållbar enskild VA-försörjning
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