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RIKTLINJER FÖR HUR KARLSTADSBORNA 
SKA HANTERA SITT DAGVATTEN 

Tänk på att: 
Alla fastighetsägare som ska byta 

ut eller lägga nya dag- och 

dränvattenledningar inom 

tomtmark ska skicka in en 

servisanmälan till VA-

avdelningen, det vill säga en 

anmälan om anslutning till det 

kommunala dagvattennätet. 

Servisanmälan måste skickas in 

senast 8 veckor före planerad 

åtgärd.  

 

Ansvar 
Bidrag med pump- och pump-

brunn är en engångskompensat-

ion. Pump- och pumpbrunn blir 

fastighetens egendom. Ansvar för 

att sköta, underhålla och repa-

rera ligger hos fastighetsägaren. 

ABVA 
Karlstads kommun vill med den här 

informationen göra dig som entreprenör 

uppmärksam på att det finns riktlinjer 

för hur Karlstadsborna ska hantera sitt 

dagvatten. Riktlinjerna innebär att dag- 

och dräneringsvatten från fastighet inte 

får vara kopplat till den allmänna 

spillvattenledningen som går till re-

ningsverket. 

 

Riktlinjerna är egentligen inget nytt 

utan bara ett ett förtydligande av be-

stämmelser som i många år funnits i 

ABVA (allmänna bestämmelser för 

användande av Karlstads kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ning) och gäller överallt där Karlstads 

kommun erbjuder kommunalt vatten 

och avlopp. 

 

Anledningen till att de har införts  är att 

kommunen haft en del problem med att 

fastigheter drabbats av källaröversväm-

ningar, vi vill också skapa kapacitet för 

att koppla på nya områden och vi vill   

undvika onödiga driftskostnader för 

rening och pumpning. 

 
12 månader efter krav 
Vi har påbörjat ett arbete där  vi  kon-

taktar fastighetsägare och ställer krav på 

att dag- och dräneringsvatten ska 

separeras från avloppsvatten. Från det 

att vi ställer kravet, ska fastighetsägaren 

utföra åtgärderna inom 12 månader. 

 
Pump- och pumpbrunn 
Eftersom åtgärderna kommer att leda 

till minskade kostnader för oss som 

kommun, men innebär en kostnad för 

fastighetsägaren, bidrar vi med dräne-

ringspump och pumpbrunn till hus med 

källare.  

VAD INNEBÄR RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING? 

Den gröna ledningen visar dagvatten, den bruna står för dränering, den röda visar avlopp och den blåa ledningen står för vatten. 
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Vad kan jag som entreprenör göra? 
Du som entreprenör ska se till att fastigheternas dagvatten 

tas omhand enligt riktlinjerna. Du måste se till att pump- 

och pumpbrunn installeras rätt.Tänk på att: 

- Pumpbrunnen ska placeras på tomtmark 

- Pumpbrunnen ska placeras i grönyta och inte på 

garageinfart (brunnslocken klarar inte vikten av 

tunga fordon) 

 

- Pumpbrunnen ska pumpa dränvatten till en separat 

dagvattenbrunn. Från denna leds vatten med själv-

fall till förbindelsepunkt för dagvatten 

- Stuprör kopplas till dagvattenbrunn och inte till 

pumpbrunnen 

 

 

Krav vid installation 
 Dag- och dränvatten ska avledas till dagvattenledning vid förbindelsepunkt i tomtgräns. Observera att det 

inte får finnas några öppna inlopp/utlopp under dämningsnivån. Dämningsnivå är detsamma som gatunivå. 

 Pumpbrunnen får inte ha bräddavlopp till spillvattenledning  

 Pumpen måste ha en fast installation (ej stickpropp) 

 Pumpen har backventil, anslutning mellan pump och dagvattenledning/dagvattenbrunn måste därför utföras 

som tät anslutning  

 Pump och pumpbrunn måste vara möjlig att inspektera av Karlstads kommun 

 Pump och pumpbrunn måste anslutas och vara i drift senast 30 dagar efter leverans 

Vem får en pump?  
Mer information om vad som 

krävs för att få pump- och pump-

brunn och vad man behöver 

tänka på finns att läsa på vår 

webbplats 

www.karlstad.se/dagvatten 

 

Grävtillstånd 
Innan du börjar gräva i kommu-

nal mark kan du behöva ansöka 

om tillstånd och få det godkänt. 

För mer information se karl-

stad.se. 

Dränering av husgrund 
Det finns i stort sett två sätt att hantera 

dag- och dräneringsvatten. Antingen 

leder man vattnet till den kommunala 

dagvattenledningen som leder vattnet 

vidare till ett dike eller vattendrag eller 

så tar man hand om vattnet inom den 

egna fastigheten, så kallat LOD. 

 

Vilket sätt som passar bäst beror på 

vilka förhållanden som råder. Som 

kommun och därmed VA-huvudman 

kan vi inte säga hur man ska lösa 

situationen utan endast bestämma att 

dagvattnet inte får ledas till spillvatten-

ledningen som går till reningsverket. 

Tänk på att dämningsnivå för dagvatten 

är gatunivå. Det innebär i praktiken vid 

till exempel höga flöden i dagvattenled-

ning eller höga vattennivåer i älven att 

dagvattnet kan dämma bakåt i lednings-

systemet och att vattennivåer i ledning-

ar och dagvattenbrunnar inom fastig-

heten kan nå upp till markytan. Dräne-

ringsledningar som är anslutna till 

dagvattensystemet under den nivån kan 

bli fyllda med vatten. Hus med källare 

måste därför som regel alltid pumpa 

dräneringsvatten från husgrund till 

kommunal dagvattenledning. 

 

KOMMUNEN BIDRAR MED PUMP- OCH PUMPBRUNN 


