
DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET

 RIKTLINJER FÖR DAG- OCH 
DRÄNVATTENHANTERING 



RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE
Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. 

Riktlinjerna innebär att fastighetsägare ska se till att dag- och 

dräneringsvattnet inte är kopplat till avloppsledning (spillvattenledning) 

som går till reningsverket.

     Riktlinjerna har införts eftersom kommunen länge haft problem med 

att privatpersoner och företag fått översvämningar i sina källare. Det har 

även varit kapacitetsbrist i ledningsnät och onödiga driftskostnader för 

rening och pumpning.

     Att det kommer för mycket dag- och dräneringsvatten i 

avloppsledningarna kan också innebära att ledningsnätet blir överbelastat 

och att avloppsvatten måste släppas ut orenat i naturen innan det når 

fram till reningsverket.

     Riktlinjerna är ett förtydligande av bestämmelser som i många år 

funnits i ABVA - “allmänna bestämmelser för användande av Karlstads 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”. Riktlinjerna gäller 

överallt där Karlstads kommun erbjuder kommunalt vatten och avlopp. 

När kommunen bygger om eller ut det kommunala dagvattennätet 

kommer krav även att ställas på dag- och dränvattenseparering på 

omgivande bebyggelse samtidigt.

.

Här är ett exempel på hur dag- och dränvatten är separerat från spillvatten och leds till det kommunala dagvattensystemet. 

Ett av syftena med riktlinjerna är att undvika källaröversvämningar där vatten trycks 
tillbaka in i fastigheten. 



KRAV PÅ SEPARERING INOM 12 MÅNADER
Karlstads kommun kommer att kontakta alla berörda fastighetsägare 

och ställa krav på att dag- och dräneringsvatten ska separeras från 

avloppsvatten. Från det att kommunen ställer kravet, ska fastighersägaren 

utföra åtgärderna inom 12 månader.

PUMP OCH PUMPBRUNN
Eftersom åtgärderna kommer att leda till minskade kostnader för kom-

munen, men innebära en kostnad för fastighetsägaren, kommer kom-

munen att bidra med dräneringspump och pumpbrunn till dem som 

behöver. Pump och pumpbrunn blir då fastighetens egendom. Ansvar för 

att sköta, underhålla och reparera ligger hos fastighetsägaren.

Skulle det visa sig att den pump som kommunen erbjuder inte 

passar kan fastighetsägaren efter ansökan få kompensation för pump och 

pumpbrunn. Kompensationen blir som mest det belopp som kommunens 

koncept för pump och pumpbrunn kostar. Mer information om hur 

berörda ska göra för att få kompensation finns på karlstad.se/dagvatten

BERÖRDA OMRÅDEN
Kommunen kommer att se över hela Karlstad, område för område, 

och ställa krav på alla berörda fastighetsägare att leda om sitt dag- och 

dräneringsvatten. 

Spillvatten
Dränvatten
Dagvatten från tak

Här är ett exempel på hur dag- och dränvatten är separerat från spillvatten och leds till det kommunala dagvattensystemet. 



OLIKA SÄTT ATT HANTERA DAG- OCH DRÄNVATTEN
Det finns i huvudsak två sätt att hantera dag- och dräneringsvatten. 

Antingen leder du vattnet till den kommunala dagvattenledningen som 

leder vattnet vidare till ett dike eller vattendrag eller så tar du hand om 

vattnet inom din egen fastighet, så kallat LOD (lokalt omhändertagande 

av dagvatten).

Som fastighetsägare ansvarar du själv för hur dag- och dränvattnet på 

din fastighet ska hanteras. Vilket sätt som passar bäst på just din tomt 

beror helt på vilka förhållanden som råder. Som kommun och därmed 

VA-huvudman kan vi inte säga hur du ska lösa situationen på din tomt 

utan endast bestämma att dagvattnet inte får ledas till avloppsledningen 

som går till reningsverket. Prata med din grävande entreprenör om hur 

du på bästa sätt tar hand om dagvattnet på din fastighet.

ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING AV VA-LEDNINGAR 
INOM TOMTMARK

Alla fastighetsägare som ska byta ut eller lägga nya dag- och 

dränvattenledningar inom tomtmark ska skicka 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. Anmälan kan göras direkt via karlstad.se.

DISPENS SKA OMPRÖVAS
Befintliga dispenser om att få leda dräneringsvatten till 

spillvattenledning kommer att omprövas efter hand. Dispenser kommer i 

fortsättningen bara att beviljas i undantagsfall och det görs skriftligen av 

kommunens VA-avdelning.

DRÄNERING AV HUSGRUND 
Om du ska dränera tänk på att dämningsnivå för dagvatten 

är gatunivå. Det innebär i praktiken vid till exempel höga flöden i 

dagvattenledning eller höga vattennivåer i älven att dagvattnet kan 

dämma bakåt i ledningssystemet och att vattennivåer i ledningar 

och dagvattenbrunnar inom fastigheten kan nå upp till markytan. 

Dräneringsledningar som är anslutna till dagvattensystemet under den 

nivån kan bli fyllda med vatten. 

Viktigt!



GRÄVTILLSTÅND
Innan du börjar gräva i kommunal mark kan du behöva ansöka om 

tillstånd och få det godkänt. För mer information se karlstad.se

AVGIFTEN PÅVERKAS OM ALLT VATTEN 
HANTERAS INOM TOMTEN 

Avgiften dagvatten fastighet är en årlig avgift i VA-taxan som ligger på 

cirka 600 kronor per år för en villaägare. Om fastighetsägare tar hand 

om både yt-, dag- och dräneringsvatten inom sin egen fastighet behöver 

inte avgiften dagvatten fastighet betalas. Det innebär att inget vatten från 

fastigheten får ledas ut till kommunal ledning, dike, vattendrag eller 

gata.

Fastighetsgräns, normalt 
även ansvarsgräns och 
förbindelsepunkt

Ett sätt att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna är att pumpa 
dräneringsvattnet. Fastighetsägaren ansvarar för VA-installationen inom den egna 
tomten.



HAR DU FRÅGOR?
Du är välkommen att kontakta Karlstads kommunsVA-

avdelning. Mer information finns även att läsa på vår 

webbplats www.karlstad.se/dagvatten.

Kontaktuppgifter:

E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Telefon: 054-540 00 00

Servisanmälan och eventuell övrig post ska skickas till:

Karlstads kommun

Teknik- och fastighetsförvaltningen

VA-avdelningen

651 84 Karlstad

Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Besöksadress: Gustav Lovéns gata 30. Tel 054-540 00 00, 

e-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
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