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Ordlista
A
Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten från detaljplanerat område.
Avrinningsområde: Område från vilket vatten kan avledas på ytan eller via ledningar med självfall
till en och samma punkt.

B
Bygglov: Tillstånd som vanligen krävs för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar, samt
även för vissa andra anläggningar än byggnader.

D
Dagvatten: Nederbördsvatten. Regn eller smältvatten som inte tränger ned i marken, utan avrinner
på markytan.
Dagvattenanläggning: Anläggning för hantering av dagvatten, såsom dagvattendamm, våtmark
eller ledning.
Detaljplan (DP): Dokument som beskriver hur ett avgränsat område får bebyggas samt vilken
användning som tillåts för de aktuella mark- och vattenområdena. Detaljplaner är juridiskt
bindande i samband med bygglovsprövning.

E
Ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster är de direkta och indirekta nyttorna från naturen till
människors välbefinnande. Baserat på ekosystemtjänsters bidrag till samhället delas de vanligen in
i fyra kategorier: stödjande, reglerande, producerande och kulturella tjänster.
EU-domstol: EU-institution med uppdrag att se till att Europeiska unionens fördrag tillämpas
utifrån lag och rätt, samt att EU:s medlemsstater uppfyller sina skyldigheter enligt dessa fördrag.
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F
Förbindelsepunkt (FP): Den rättsliga gränsen mellan fastighetsägarens servisledning och den
allmänna VA-anläggningen.
Förhandsbesked: Beskedet kan ges för bygglovspliktig åtgärd innan ansökan om bygglov görs.
Vanligen vid bebyggelse utanför detaljplanelagt område.
Fördjupad översiktsplan (FÖP): Se översiktsplan (ÖP). Samling av rekommendationer för
användning av mark- och vattenområden för en avgränsad del av kommunen och mer detaljerad
redovisning av ställningstaganden.

G
Grundvatten: Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt
kontakt med markern eller underliggande jordlager.

I
Instängt område: Område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall.

K
Klimatfaktor: Faktor som multipliceras med historiska data över nederbördsintensitet för att ta höjd
för framtida ökande nederbörd.
KLK: Förkortning för kommunledningskontoret.

L
Lågpunkt: Lågt belägen mark inom ett område dit vatten letar sig vid avrinning ytledes.
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M
Marklov: Tillstånd som krävs för schaktning eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge
inom detaljplanelagda områden.
MF: Förkortning för miljöförvaltningen.
Miljökvalitetsnorm (MKN): Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla
vattenförekomster. Styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och
bestämmelser, till exempel vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planläggning enligt
Plan- och bygglagen.

O
Omvandlingsområde: Område som tidigare dominerats av bebyggelse med fritidshus, men som
utvecklats mot en hög andel permanenta boenden.

P
P110: Branschorganisationen Svenskt Vattens publikation gällande dimensioneringshänvisningar
för avloppssystem (Avledning av dag-, drän- och spillvatten, Funktionskrav, hydraulisk
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem, januari 2016).
Planbesked: Genom planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd kunna få ett
snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.
Planprogram (PP): Dokument där mål och utgångspunkter för detaljplan anges. Det finns inget krav
på att ta fram ett program innan detaljplanearbetet påbörjas, utan upprättas vid behov.

R
Recipient: Sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten som är mottagare av renat eller orenat
avloppsvatten (dagvatten och spillvatten).
Risk: Begrepp som definieras som produkten av sannolikhet och konsekvens.
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S
SBF: Förkortning för stadsbyggnadsförvaltningen.
Skyfall: En viss mängd nederbörd kan komma på mindre än en timme eller utspritt under ett dygn.
Om en större mängd faller på kort tid används ibland uttrycket skyfall då det upplevs som häftigt
och kraftigt. SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en
minut.
Spolvatten: Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt).
Strypt utlopp: Utlopp med begränsat utflöde för fördröjning och trög avledning.

T
TFF: Förkortning för Teknik- och fastighetsförvaltningen.
Trög avledning: Öppna system för trög, ytlig avledning av dagvatten.

V
Vattenförekomst: Begrepp som används inom vattenförvaltningen. Kustvattenområde, sjö, del av
sjö, ett vattendrag, del av vattendrag eller ett eller flera grundvattenmagasin.
Vattenskyddsområde: Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter såsom sjöar,
grundvattentäkter och vattendrag.
Verksamhetsområde (VO): Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en
eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
Vattentjänster: Sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När
sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning är de allmänna vattentjänster.
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Y
Ytvatten: Vatten i sjöar, vattendrag, våtmarker och hav.

Å
Återkomsttid: Begrepp som beskriver hur ofta en händelse kan förväntas inträffa. Återkomsttiden
för en händelse tas normalt fram genom att statistiskt analysera extremvärden för sammanhängande
mätserier.

Ö
Översiktsplan, ÖP: Begrepp som används inom fysisk planering som avser en samling av
rekommendationer som anger grunddragen för användning av mark- och vattenområden inom en
kommun eller del därav.
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