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Hur kan du som 
fastighetsägare bidra till 
en hållbar dagvatten-
hantering och ett mer 
skyfallssäkert samhälle?

Vi är många aktörer som påverkar var och hur dag-
vatten bildas och färdas och alla kan göra sitt för att 
bidra till att minska skador på sin egen och andras 
fastigheter och egendom. Ju mindre dagvatten vi 
måste leda bort genom ledningar desto mindre 
mängder vatten behöver vi också rena. Och ju lång-
sammare vattnet avrinner från varje fastighet desto 
bättre fungerar dagvattenanläggningarna.

Vissa åtgärder kan också hjälpa till att minska nega-
tiva eff ekter av ett skyfall. Som fastighetsägare  nns 
dessutom ett ansvar enligt lag att se till att avrinning 
från ens fastighet inte påverkar någon annans fast-
ighet negativt. Genom att ta hand om vattnet på 
tomten kan man som fastighetsägare göra en insats 
för miljön, ha tillgång till vatten till växter och hjälpa 
till att skapa ett mer klimatanpassat samhälle.

Placera byggnader rätt 
Lämpligast på högsta läget av tomten och inte där 
grundvattnet står högt.

Marklutning runt huset 
Marken bör luta bort från huset, minst 5% inom 3m 
avstånd från huset.

Dränering runt husgrund 
När ett stort regn inträff ar och ledningarna i gatan 
dämmer upp till marknivå  nns risk för inträngan-
de vatten i anslutna dräneringsledningar om dessa 
ligger under gatans nivå. För att minska risken för 
uppträngande dagvatten i husgrunden bör man där-
för pumpa upp vattnet till marknivå för att låta det 
rinna med självfall till dagvattenledningens förbin-

Skydda ditt hus från 
källaröversvämning!

Det går aldrig att helt skydda sig 
från en källaröversvämning men 
risken kan minskas.

delsepunkt. En sandfångsbrunn bör placeras innan 
anslutning till det kommunala nätet. Dräneringsvat-
ten får aldrig kopplas till spillvattenledningar.

Vad förvaras i källaren 
Oersättliga saker bör inte placeras i källaren. 
Utvändiga källartrappor är särskilt utsatta – Placera 
tak och tröskel vid källartrappor för att förhindra 
vatten från att ta sig in den vägen.

Se till att ledningarna fungerar
Fastighetsägaren ansvarar för att ledningarna inom 
den egna fastigheten fungerar som de ska. Om stopp 
uppstår på ledningarna inom fastigheten (e er för-
bindelsepunkten) är det fastighetsägaren som ansva-
rar för att åtgärda detta.
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Här följer några 
exempel på vad enskilda 
fastighetsägare kan göra 
för att bidra till hållbar 
dagvattenhantering

Även om man som fastighetsägare tar hand om vattnet inom sin fastighet kan man komma att vara skyldig att betala avgi  för det kommunala dagvattensystemet. 
Om fastigheten ligger inom ett tätbebyggt område där vägar och allmänna platser behöver avvattnas behöver alla vara med och betala för detta. Enligt Vattentjänst-
lagen är fastighetsägaren betalningsskyldig om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och avledandet av vattnet inte kan tillgodoses bättre på 
annat sätt (LAV 24 §). Fastighetsägaren måste själv bevisa att dagvattenhanteringen löses bättre inom den egna fastigheten än genom den kommunala dagvattenan-

läggningen och bedömning görs från fall till fall utifrån platsens förutsättningar (se t.ex. dom 2016-05-04, mål nr M156-16).

Behåll gröna ytor
Genom att begränsa mängden hårda ytor (så som 
asfalt eller tätt sammanfogad sten eller betongplat-
tor) så kan mer vatten in  ltrera där det landar och 
mindre avrinning ovan mark bildas. Genomsläpp-
liga alternativ som gräs, grus eller sten med breda 
genomsläppliga fogar tillåter vattnet att in  ltrera i 
marken.

Behåll växtlighet och träd 
Växternas rötter förbättrar markens förmåga att in  l-
trera vatten. Växter och träds bladverk fångar upp en 
del av regnet, en del avdunstar och når på så sätt inte 
marken.

Anlägg gröna tak 
Med ett vegetationsklätt tak minskar avrinningen 
från takytan och fördröjer vatten vilket gör att min-
dre avrinner längs marken. Taket kan även bidra till 
renare lu  och ökad biologisk mångfald.

Fördröj dagvatten inom fastigheten 
Om det  nns en naturlig lågpunkt inom fastigheten 
kan ytan användas som fördröjning av dagvatten. Hit 
kan dagvatten från tak och andra hårda ytor ledas. 
Viktigt är att se till att vattnet har någonstans att ta 
vägen när ytan är full, så att inte bebyggelse eller 
angränsade fastigheter översvämmas vid stora regn. 
Om dagvattennät  nns kan det bräddas ut till detta, 
om inte måste säker avledning säkerställas.

Anlägg fördröjningsmagasin 
Om fördröjning inte kan ske ovan mark kan t.ex. 
en stenkista eller dagvattenkassett anläggas under 
mark. Fördröjningsmagasinet kan tillåta in  ltration 
vidare ner i marken eller enbart fördröja vatten så att 
ut  ödet vidare ut i dagvattenätet sker långsammare 
och under längre tid.

Ta vara på regnvattnet! 
Vattnet från hustak kan samlas upp i regntunnor 
för att användas till bevattning i trädgården. Detta 
bidrar även till minskad användning av dricksvatten 
till trädgårdsändamål.

Förorena inte dagvattnet 
Dagvattnet som avleds från våra samhällen hamnar 
till slut i våra vattendrag och i de kustvatten där vi 
badar och andra varelse lever, eller i vårt grundvatten 
som vi är beroende av för att få rent dricksvatten. För 
att förbättra våra vattenmiljöer behöver vi tänka på 
vad vattnet vi spolar ner längs gatan innehåller.

Tvätta inte bilen på gatan och töm inte ut tvättvatten 
i rännstensbrunnarna. Om något måste tvättas på 
tomten, stå på gräsmattan där vattnet in  ltreras.
Dagvatten från parkeringsplatser bör renas och olje-
avskiljas. Undvik miljöskadliga bekämpningsmedel.
Lämna miljöskadliga ämnen som farligt avfall till 
miljöstation, detta hör absolut inte hemma i dagvat-
tennätet eller avloppet.
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