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 Information rörande dagvattenavledning  
 
 

 
Återigen svämmar det över i Mörtnäs.  
 
Många hör av sig till Vägföreningen om detta och det finns anledning att 
förtydliga Vägföreningens ansvar rörande dagvattenavledning. 

 
Vägföreningen är väghållare och har därför att ta hand om det vatten som 
ansamlas på vägbanan. 
  
I Vägföreningens ansvar ligger också att tillse att det vatten som rinner från den 
hårdgjorda vägbanan inte överförs på andra fastigheter.  
Det gör Vägföreningen genom att dika kring vägarna så vägbanan ska vara torr. 
De diken som Vägföreningen håller med är således avsedda och 
dimensionerade för att ta hand om vägbanans vatten. 
 
 Vägföreningen har dock inget ansvar för att avleda vatten från fastigheterna i 
området även om det ansamlas i väganläggningen diken. Sådant ansvar ligger 
främst hos kommunen och de enskilda fastighetsägarna.  
I området gäller enligt detaljplan lokalt omhändertagande av dagvatten, dvs 
fastighetsägarna ansvarar för dagvatten på egen mark.  
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det kommunen som har ansvaret att 
avleda ansamlat dagvatten från bebyggelseområdet om det är nödvändigt till 
skydd för hälsa eller miljön.  
För ytvatten gäller rent allmänt att nedströms fastigheter inte kan begära att 
uppströms fastighetsägare ska vidta åtgärder för att hindra vattnets naturliga 
strömning även om det rinner ned på grannfastigheten.  
 
Däremot kan den fastighetsägare som hårdgjort t ex sin uppfart och därigenom 
förhindrat naturlig infiltration, trots kravet på lokalt omhändertagande, eller 
kanaliserat vatten i viss riktning vara skadeståndsskyldig mot en av 
vattenkoncentrationen drabbad fastighetsägare.  
Ett sådant ansvar fordrar försumlighet, t ex att fastighetsägaren vid 
hårdgörningen inte vidtagit åtgärder för att förhindra att 
vattenkoncentrationen drabbar andra fastigheter eller för all del vägbanan. 
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Det finns ingen rätt för fastighetsägare att kanalisera dagvatten från sin 
fastighet till väganläggningens diken utan sådant vatten ska tas om hand på 
den enskilda fastigheten.  
Givetvis är den enskilde fastighetsägaren ansvarig för vattenansamling på egen 
fastighet till följd av egna åtgärder som förhindrat naturlig infiltration. 

 
Sammanfattningsvis bedömer Vägföreningen att de diken som hör till 
vägbanan är tillräckliga för att hålla vägbanan torr under normal nederbörd 
vilket också är Vägföreningens åtagande.  
Vägföreningen ska givetvis tillse att vägbanans diken underhålls och att 
brunnar är rensade så att vägavvattningen fungerar.  
 
När det gäller allmän avledning av dagvatten kan berörda fastighetsägare 
vända sig till kommunen och begära att kommunen utökar sina vattentjänster 
till att även omfatta dagvattenavledning.  
Vägföreningen har tidigare haft möten med kommunen i den saken och 
kommunens inställning var då att kommun inte ansåg det aktuellt att utöka sitt 
dagvattenåtagande utöver de fåtal ledningar som kommunen har i östra 
Mörtnäs och som de där anslutna fastigheterna betalar för.  
 
Ytterst kan dock kommunen åläggas att vidta åtgärder av Statens VA nämnd på 
talan av fastighetsägare.  
För klarhets skull poängteras att utförande av en sådan talan dock inte ligger 
inom Vägföreningens mandat så länge avledningen är tillräcklig för att hålla 
vägbanan torr.  
 
Avslutningsvis får inte Vägföreningen bekosta dikning eller andra åtgärder i 
syfte att avleda vatten från fastigheter utan ett nytt beslut om Vägföreningens 
mandat hos förrättningslantmätare.  
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