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Från:

Hej!

 

Den 19 april tog kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om att godkänna remissversion

av Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering. Som underlag till riktlinjerna finns

Rutiner för hållbar dagvattenhantering.

 

Remisstiden är 26 april – 23 juni. Bifogat är förslagen till styrdokumenten, beslutsprotokoll från KSU

och tjänsteskrivelse till KSU.

 

Som kopia till detta mejl ligger tjänstepersoner som deltagit i arbetsgruppen för framtagandet av

riktlinjerna och rutinerna.

 

För frågor om riktlinjerna eller rutinerna kontakta mig  

 

Vänliga hälsningar

 

Kommunekolog

 

Halmstads kommun

Strategin och utredning, kommunledningsförvaltningen

 

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se

 

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

 

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter

och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
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Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KSU § 65 Dnr KS 2021/00102  

Godkännande av remissversion av Kommunstyrelsens 
riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och Rutiner för 
hållbar dagvattenhantering 

Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna remissversion av 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och Rutiner för hållbar 
dagvattenhantering.   

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen och Laholmsbuktens VA har under 2021-2022 lett en 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från flera förvaltningar i arbetet att ta fram 
koncernövergripande riktlinjer för dagvattenhantering i samhällsutvecklingen.  
Förslaget till kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och rutiner för 
hållbar dagvattenhantering bygger på styrdokumenten för KF och KS plan för vatten 
och VA, Framtidsplan 2050 samt samrådsförslaget för centrumutvecklingsplan 2050.  
Dessa riktlinjer och rutiner föreslås nu att skickas på remiss till berörda styrelser och 
nämnder för att få in synpunkter så att riktlinjerna kan justeras inför ett antagande i 
kommunstyrelsen efter sommaren.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av hållbarhetsstrateg på strategi- och utredningsenheten på 
kommunledningsförvaltningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna remissversion av 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och Rutiner för hållbar 
dagvattenhantering.   
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
_______ 
 
 

Justeringsdag 2022-04-21 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Sekreterare ...................................................... 
 Ulrica Holm 

Ordförande ................................................. 
 Jenny Axelsson 

Justerare ................................................. 
 Stefan Pålsson 
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Dagvattenriktlinjer och vattensmart samhällsutveckling 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna remissversion av 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och Rutiner för hållbar dagvattenhantering.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen och Laholmsbuktens VA har under 2021-2022 lett en arbetsgrupp med 
tjänstepersoner från flera förvaltningar i arbetet att ta fram koncernövergripande riktlinjer för 
dagvattenhantering i samhällsutvecklingen.  
Förslaget till kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och rutiner för hållbar 
dagvattenhantering bygger på styrdokumenten för KF och KS plan för vatten och VA, Framtidsplan 
2050 samt samrådsförslaget för centrumutvecklingsplan 2050.  
Dessa riktlinjer och rutiner föreslås nu att skickas på remiss till berörda styrelser och nämnder för att få 
in synpunkter så att riktlinjerna kan justeras inför ett antagande i kommunstyrelsen efter sommaren.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av hållbarhetsstrateg på strategi- och utredningsenheten på 
kommunledningsförvaltningen.  
 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav 2013 ett uppdrag till Laholmsbuktens VA att ta fram 
kommungemensamma riktlinjer för dagvattenhantering i samhällsplaneringen. Arbetet gick långsamt 
framåt och otydligheterna i plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster 
medförde att det inte kunde nås samsyn kring vilka riktlinjer som skulle gälla. Det antogs politiska 
”principer för dagvattenhantering” men det blev inte några konkreta riktlinjer. 
 
Under 2018 påbörjades arbetet med VA-planen och i april och juni 2021 antogs kommunfullmäktiges 
plan för vatten och VA och kommunstyrelsens plan för vatten och VA. I dessa styrdokument finns en 
ambitionsbild och viljeinriktningar för hur Halmstad ska vattensmart samhällsutveckling och åtgärder 
som ska genomföras för att nå en mer hållbar utveckling för VA och naturvatten.  
 
Ett flertal av åtgärderna som beslutades i kommunstyrelsens plan för vatten och VA handlar om 
behovet av koncerngemensamma riktlinjer och förhållningssätt för dagvattenhantering och dessa 
åtgärder anses vara bland de högst prioriterade att genomföra. I vattendirektivets åtgärdsprogram för 
2009-2015 samt i åtgärdsprogrammet för 2016-2021 har det funnits med en åtgärd för kommunerna att 

Ärende KS 2021/00102 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
Ärendets ursprung: Kommunledningsförvaltningen 

9



Tjänsteskrivelse 
Kommunledningsförvaltningen 
2022-04-05 
KS 2021/00102   

 

 
 

 
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad  

035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 2(3) 
 
 
 
 

ta fram riktlinjer för dagvattenhantering som kan möjliggöra för kommunerna att uppfylla 
miljökvalitetsnormen för vatten.  
 
Uppdrag för att ta fram kommungemensamma riktlinjer för hållbar dagvattenhantering beslutades av 
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott redan i februari 2021. Under våren påbörjades arbetet med 
att sätta samman en arbetsgrupp med tjänstepersoner från LBVA, HFAB, bygg- och 
miljöförvaltningen, teknik och fastighetsförvaltningen, räddningstjänsten och 
samhällsbyggnadsavdelningen på KLF. De tre lagstiftningar som är tillämpbar för att kunna styra 
omhändertagande av dagvatten, plan och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken 
har fortfarande flera glapp. Men miljöbalken har de senaste 10 åren blivit skarpare och flera domar visar 
på tillfällen där länsstyrelsen överprövar detaljplaner eller andra tillståndspliktiga verksamheter då det 
inte kan säkerställas att vattenkvaliteten inte påverkas negativt av planerna. Kraven på kommunen att 
rena och omhänderta dagvattnet på ett effektivare sätt har ökat.  
 
För att inte hamna i samma oenighet som vid första försöket att ta fram dagvattenriktlinjer 2013 
upphandlades expertkonsulter för att höja kunskapen för kommunens tjänstepersoner som är med i 
samhällsbyggnadsprocessen, från planering, utformning av allmänplatsmark, drift och skötsel. Under 
tre heldagsutbildningar deltog mellan 60-80 tjänstepersoner i ”kunskapsresan för hållbar 
dagvattenhantering”. Under hösten arbetade arbetsgruppen i 5 olika delgrupper med inriktning på olika 
pusselbitar i vad som nu kallas förvaltningskedjan för dagvatten. I februari hölls en workshop för att 
”torrsimma” riktlinjerna” på två projekt i samhällsbyggnadsprocessen och lärdomar från det arbetades 
in i ett förslag som under februari-mars i år har varit på internremiss hos arbetsgruppen.  
 
Förslaget till kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och rutiner för hållbar 
dagvattenhantering bygger på styrdokumenten för KF och KS plan för vatten och VA, Framtidsplan 
2050 samt samrådsförslaget för centrumutvecklingsplan 2050. Dessa riktlinjer och rutiner föreslås nu 
att skickas på remiss till berörda styrelser och nämnder för att få in synpunkter så att riktlinjerna kan 
justeras inför ett antagande i kommunstyrelsen efter sommaren.  
 
  

Analys  

Analys av förslaget  
I förslaget till kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering finns ett par grundläggande 
ställningstaganden som, om dem antas, kan påverka samhällsbyggnadsutvecklingen i kommunen. De 
grundläggande ställningstagandena är kortfattat: 

- Förvaltningskedjan - dagvattnet ska omhändertas och renas lokalt nära källorna till där 
föroreningarna uppstår i en förvaltningskedja. Det inkluderar exploatören/fastighetsägaren på 
kvartersmark, Teknik och fastighetsnämnden och huvudman för VA på allmänplatsmark. 
Ansvaret för rening fördelas till tre aktörer och inte bara som det är nu, till LBVA.  

- Åtgärdsnivån – Anger hur många millimeter regn som ska kunna omhändertas och renas lokalt 
av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren innan det når det allmänna dagvattensystemet.  

- Flerfunktionella system – Där det är lämpligt ska dagvattnet kunna omhändertas genom 
flerfunktionella system. Det kan vara så kallade Blå-Grön-Gråa system som kan samlokaliseras 
med gator, torg planteringar och parker. I dessa system kan dagvattnet omhändertas som en 
resurs som kan användas för bevattning av gröna ytor i staden och om det integreras i gator 
eller torgytor blir det mer yteffektivt. Men det kräver att det sker en ansvar och 
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kostnadsfördelning mellan förvaltningar och bolag innan anläggningarna byggs så att den som 
har nytta av systemet (för rening, bevattning, gestaltning) också bidrar i investeringskostnaderna 
samt kostnader för drift och skötsel. Dessa system kan möjliggöra förtätning där dagvattnet 
omhändertas utan att försämra vattenkvaliteten i vattendrag och kustvatten samt ger flera grön-
blå värden i staden i enlighet med samrådsförslaget av Centrumplanen och Framtidsplan 2050.  
Men det innebär att kostnader för investering, drift och skötsel behöver fördelas på fler aktörer 
i samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär inte automatiskt att det blir dyrare för den totala 
exploateringen men det innebär att kostnader kommer att fördelas annorlunda mellan 
huvudman för allmänplatsmark och huvudmannen för VA.  
 

 

Hållbarhetsanalys  
Förslaget till kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering kan bidra till flera positiva 
förflyttningar mot en hållbar samhällsutveckling. Det tydliggör hur kommunen samhällsplanering kan 
genomföras så som föreslaget i Framtidsplan 2050 samt samrådsförslaget till Centrumplan på ett mer 
konkret sätt för samhällsbyggnaden förvaltningar och bolag.  
 
I Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering finns en konsekvensbeskrivning där 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser beskrivs. Dessutom beskriv organisatoriska 
konsekvenser för samverkan inom kommunen. 

Ärendets beslutsgång 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 

Beslutsunderlag 
1. Remissversion av Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dgavattenhantering 
2. Remissversion av Rutiner för hållbar dagvattenhantering (inklusive 10 bilagor) 

 

Information om beslutet 
Remissen ska skickas till,  
Miljönämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, teknik och fritidsnämnden, räddningsnämnden, 
Styrelsen för HFAB, Styrelsen för  LBVA.  
 
Kommunledningsförvaltningen 
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Dokumentnamn: Kommunstyrelsens riktlinje för hållbar dagvattenhantering  
Diarienummer: KS 2021/00102 

Dokumenttyp Framtagen av Beslutad av Giltighet Gäller 

☐ Plan 

☒ Riktlinje 

☐ Rutin 

☐ Handbok 

☐ Avdelningen för ekonomi 
och upphandling 

☐ Avdelningen för 
ledningsstöd 

☐ HR-avdelningen 

☐ Tillväxtavdelningen 

☐ 
Kommunikationsavdelningen 

☐ Avdelningen för styrning 
och utveckling 

☒ Samhällsbyggnadskontoret 

☐ Kommunlednings-
förvaltningens stab 

Kommunstyrelsen ☐ Gäller från 
och med: XX 

☐ Gäller till och 
med:  

☒ Gäller 
tillsvidare 

☒ Förvaltningar 

☒ Bolag 

1. Inledning 
Halmstad växer och det ska ske på ett ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbart sätt. 
Utmaningen med en växande stad är hur det kan ske på ett sätt som bibehåller och utvecklar 
gröna områden, minskar de negativa effekterna av klimatförändringar och ger en hållbar och 
långsiktig vattenhantering. Dagvattnet behöver omhändertas för att minska risken för 
översvämningar i våra urbana samhällen och förorenat dagvatten behöver renas innan det rinner 
ut i den naturliga vattenmiljön. Föroreningar i dagvattnet från staden och samhällena påverkar 
idag våra vattendrag, sjöar och kustvattenmiljöer på ett negativt sätt.. Halmstads kommun 
behöver riktlinjer och rutiner för omhändertagande av dagvatten genom hela  
samhällsbyggnadsprocessen så att bebyggelsen kan utformas så att reningen blir mer effektiv samt 
att dagvattnet kan användas som en resurs.  

Dagvattenhanteringen kan förstärka många grön-blåa värden i staden och samtidigt bidra till 
förbättrad vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten. När staden och samhällena byggs 
ut och förtätas, samt befintliga områden omvandlas, behöver samhällsplaneringen kunna 
möjliggöra att fler funktioner och nyttor får plats så att den allmänna platsmarken kan används 
mer yteffektivt. Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering visar tydligt vilka förväntningar 
kommunen ställer på exploatörer, fastighetsägare och verksamhetsutövare att bidra till en hållbar, 
robust, vattensmart och grön-blå samhällsutveckling. 

Enligt vattendirektivet ska Sveriges vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten ha god 
vattenkvalitet, och god ekologisk och kemisk status ska uppnås innan år 2027 och/eller 2033. 
Redan idag gäller enligt miljöbalken “icke försämrings principen” vilket innebär att kommunen 
måste visa att vattenkvaliteten inte försämras i varje detaljplan eller tillståndspliktig verksamhet 
som kan påverka vattenmiljön negativt. För att kunna bygga nytt och förtäta i enlighet med 
Framtidsplan 2050 och Centrumutvecklingsplan 2050 behöver kommunen säkerställa att 
ytterligare exploatering inte medför mer föroreningar till vattendragen, sjöarna och kustvattnet. 
Lagstiftningen är tydlig med att vattenkvaliteten inte får försämras och att länsstyrelsen kan 
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2. Syfte 
Syftet är att säkerställa att dagvattnets omhändertagande 
säkerställs genom samhällsplanering, utbyggnad, drift 
och skötsel så att det bidrar till flera av kommunens mål 
och ambitioner för hållbar samhällsutveckling. 
Riktlinjerna ligger till grund för att förverkliga det som 
anges i planeringsinriktningar i Framtidsplan 2050, 
Centrumplan 2050, samt i tidigare beslutade 
styrdokument kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens plan för vatten och VA. Riktlinjerna 
styr mot uppfyllnad av ambitionsbilden och 
viljeinriktningarna som beslutades i kommunfullmäktiges 
plan för vatten och VA 2021, vilka riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering förväntas bidra till att uppnå. 

Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering skapar förutsättningar att planera för 
en gemensam förvaltningskedja för dagvatten, vilket ger ökad grad av kvalitativa och 
mångfunktionella ytor i staden och samhällena. Det ger också ett mer delat ansvar på flera 
samhällsaktörer för reningen av förorenat dagvatten.  

Riktlinjerna styr mot en mer hållbar samhällsutveckling genom att:  

1. Ställa krav om rening av förorenat dagvatten för att kunna nå miljökvalitetsnormerna för 
grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten.  

2. Möjliggöra att samhällsutvecklingen planeras och utformas för kvalitativa och 
mångfunktionella ytor. 

3. Stärka dagvattnet som en resurs, där dagvattnet bidrar till fler positiva värden och nyttor i 
staden.  

4. Möjliggöra för långsiktig planering och gemensamt ansvarstagande längs 
förvaltningskedjan för dagvatten. 

3. Omfattning och avgränsning 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ersätter tidigare ”principer för 
dagvattenhantering”, daterat 2014-12-15, antaget i nämnden för Laholmsbuktens VA, samt 
”Policy för hållbar dagvattenhantering”, daterad 2018-11-15. 

Riktlinjerna ska tillämpas vid samhällsutvecklingsprojekt, exempelvis projekt för nybyggnation, 
förtätning och omvandling av markanvändning eller ombyggnation av allmänplatsmark. 
Dagvattenriktlinjerna ska tillämpas både i samhällsbyggnadsprojekt som föregås av 
detaljplanering samt vid infrastrukturprojekt eller ombyggnation av allmänplatsmark där 
omhändertagandet och reningen av dagvattnet kan förbättras.  

Riktlinjerna omfattar inte naturmarksavrinning eller avrinning från åkermark.  

Figur 2. Ambitionsbilden från Kommunfullmäktiges 
plan för vatten och VA. Till varje bubbla hör en 
viljeinriktning om hur VA-hanteringen ska utvecklas.  
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Riktlinjerna omfattar inte extraordinära händelser så som exempelvis skyfall eller förhöjda 
havsnivåer och våguppspolning på grund av storm. Riktlinjerna möjliggör en förbättrad 
skyfallshantering men syftar inte specifikt att åtgärda skyfallsproblematik i staden och orterna. 
För skyfallshantering och åtgärder för klimatanpassning hänvisas till Kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsen plan för klimatanpassning  

Riktlinjerna förtydligas i styrdokumentet Rutiner för hållbar dagvattenhantering som beslutas av 
samhällsbyggnadsdirektör. Rutinerna ger en fördjupad styrning av riktlinjerna i 
samhällsbyggnadsprocessen vilket möjliggör att förvaltningskedjan för dagvatten kan länkas 
samman från planering till utbyggnad, och drift och skötsel.  

4. Ansvar 
Kommunstyrelsens riktlinjer är styrdokument där kommunstyrelsen, efter beslut av 
kommunfullmäktige, konkretiserar kommunfullmäktiges riktlinjer eller planer, som en del i 
kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna kommunens angelägenheter.  

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ansvarar för att 
samhällsplanering och samhällsutveckling sker i linje med de lokala och nationella mål som 
beslutats. Riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering bygger på en förvaltningskedja där ansvar 
för omhändertagande av dagvatten sker i flera led i samhällsbyggnadsprocessen där politiska 
beslut har stor inverkan.  

Kommunens samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag omfattas av 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering samt Rutiner för hållbar 
dagvattenhantering och har ansvar för att styrdokumenten efterlevs.  

5. Definitioner 
En sammanställning kring juridiska lagrum i plan och bygglagen, miljöbalken och lagen om 
allmänna vattentjänster som rör dagvatten och som stödjer förvaltningskedjan för 
dagvattenhanteringen är samlat i Rutiner för hållbar dagvattenhantering, bilaga 1. 

Viktiga definitioner av begrepp som används i Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering och rutiner för hållbar dagvattenhantering är samlade i Rutiner för hållbar 
dagvattenhantering, bilaga 10.  

För bakgrundsinformation kring Halmstads förutsättningar och nuvarande förutsättningar för 
dagvatten hänvisas till VA-översikten samt kommunfullmäktiges plan för vatten och VA samt 
kommunstyrelsens plan för vatten och VA.  

6. Hållbar dagvattenhantering i Halmstad 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ger en förflyttning i 
samhällsutvecklingen för att nå kommunens mål om hållbar samhällsutveckling. Kommunens 
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samhällsbyggande förvaltningar och bolag får gemensamma förhållningssätt för vattensmart 
samhällsplanering och utformning av allmänplatsmark.  

Flerfunktionell utformning ger effektivare användning av allmänplatsmark i staden och möjliggör 
att dagvattnet kan stärka andra värden och bidra till ökad grad av gröna ytor, alléer, vattenmiljöer 
som under värmeböljor kan sänka temperaturen i staden och samhällena och skapa trivsel och 
folkhälsa. 

Begreppet hållbar dagvattenhantering kan definieras på olika sätt, i detta dokument omfattas 
främst följande punkter: 

 Dagvattnet ska omhändertas så att det inte skapar översvämningar som kan orsaka skada på den 
bebyggda miljön. 

 Dagvattnet ska omhändertas så att föroreningar avskiljs och inte når till recipienterna (vattendrag, 
sjöar och kustvatten).  

 Dagvattnet kan användas som resurs på ett sätt som skapar mervärden och kan stödja andra 
värden i staden som attraktiva grön-blå rum i staden, bevattna och skapa bättre förutsättningar för 
träd i urban miljö och öka motståndskraften för ett mer extremt klimat till följd av 
klimatförändringar.   

 En förvaltningskedja för dagvatten där tydligt ansvar för rening och omhändertagande möjliggör 
att  vattenkvaliteten kan följas upp och med hjälp av tillsyn säkerställas över tid.  

  

6.1 Förvaltningskedjan för dagvatten 
För att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering behöver flera aktörer inom samhällsplanering, 
exploatörer, utformning och utbyggnad av allmän platsmark samt drift och skötsel samverka. 
Olika aktörer har ansvar i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen och det är viktigt att det 
finns en förståelse för helheten för att det ska fungera från planering till drift och skötsel.  

Förvaltningskedjan för hållbar dagvattenhantering ligger till grund för planering för 
omhändertagande av dagvatten genom samhällsbyggnadsprocessens samtliga delar, planering, 

Figur 3. Illustration som exempel på hur dagvatten kan användas som resurs samtidigt som dagvattenhanteringen sker 
på ett yteffektivt sätt. Källa Edge. 
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utbyggnad, drift och skötsel. Ansvar för omhändertagande av dagvatten via förvaltningskedjan, 
börjar redan på kvartersmarken där fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren bidrar med lokal 
rening innan dagvattnet leds vidare till det allmänna dagvattensystemet. På allmänplatsmark ger 
gator, torgytor och annan hårdgjort markyta, upphov till föroreningar som på samma sätt 
behöver renas så nära källan som möjligt.  

Utgångpunkten är också att dagvattnet ska hanteras som en resurs för att stärka andra värden och 
nyttor i samhällsbyggnadsutvecklingen. Detta ger många fördelar för en hållbar 
samhällsutveckling i stort, och inte enbart för dagvattenhanteringen.  Några exempel är 
fastläggning av föroreningar, upprätthållande av grundvattennivåer, ett mer robust samhälle som 
är mindre känsligt för varierad nederbörd. Ökade möjligheter till grönska, rekreation, och 
estetiskt tilltalande miljöer i staden är andra fördelar. Det bidrar också till att ge förutsättningar 
för ekosystemtjänster inne i staden, bland husen, längs gatan, utanför fönstret på arbetsplatsen. 
Hur de flerfunktionella anläggningarna för lokal rening utformas på allmänplatsmaken påverkar 
drift och skötsel så det är viktigt att samverka kring utformningen av allmänplatsmarken i ett 
tidigt skede och att kostnader för en hållbar samhällsutveckling där kan synliggöras. 

Figur 4 Dagvattnets väg genom förvaltningskedjan, från fastighetsmark ut till recipienten. Källa Edge.  

6.2 Åtgärdsnivå för lokal rening av dagvatten 
Tidigare har dagvattenhanteringen främst handlat om att leda bort vattnet så snabbt och effektivt 
som möjligt för att inte orsaka översvämningar i den bebyggda miljön. De senaste 20 åren har 
omhändertagandet också inneburit fördröjning och viss rening av dagvattnet innan det når 
recipienten. I nu gällande praxis har kraven om vilka volymer VA-huvudmannen är ansvarig att 
omhänderta samt kraven i lagstiftningen på kommunen att nå miljökvalitetsnormen för vatten, 
ytterliga skärpt behovet om hållbar dagvattenhantering i samhällsplaneringens alla led.    

När regnet faller över vår stad och över våra samhällen följer stora och små partiklar från vägar, 
tak/fasader, torgytor och parker med regnet ner i rännstensbrunnarna. Partiklarna bär med sig 
föroreningar som när dem hamnar i vattenmiljön orsakar skada på vattnets ekosystem. Genom 
att skapa ytor som fångar upp det första 10-20 mm regn som utgör det mest förorenade 
dagvattnet kan det renas genom filtrering i en gräsyta, rabatt eller trädplantering eller sedimentera 
i en mindre damm.   
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föroreningsgrad kommer åtgärdsnivån att fastställas i samhällsplaneringen till 10, 15 eller 20 
millimeter.  

Tabell 1, Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten för olika markanvändning. (1mm motsvarar 1 l /m2 hårdgjord yta). 

 

*1 Anläggningarna för dagvatten, ska klara av att rena avrinningen från exempelvis 20 mm nederbörd, alltså upp till 
20 mm nederbörd. 

*2 Största behovsvolym mellan beräknad rening och beräknad fördröjning enligt P110 tabell 2.1 skall vara 
dimensioneringsgrundande för VA-huvudmannens dagvattenanläggning. 

I områden med tätare bebyggelse, exempelvis radhus eller flerbostadsområden finns en högre 
trafikintensiteten, ofta gemensamma parkeringsytor, stensatta ytor etc. För tätare bebyggelse 
gäller den lägsta av de föreslagna åtgärdsnivåerna, 10 millimeter. Det betyder att de första 10 
millimetrarna regn som faller över hårdgjorda ytor behöver samlas upp och renas innan det 
avleds till det allmänna dagvattensystemet. Den lokala reningen ska enligt förvaltningskedjan ske 
både på kvartersmark och på allmänplatsmark. 

I centrumområden och handelsområden är det oftast en stor andel hårdgjorda ytor och där det 
vid förtätning eller omvandling av mark behöver det planeras in yteffektiva blå-gröna områden 
som kan rena dagvattnet. Hårdgjorda ytor i staden, på handelsområden och i centrumnoderna i 
samhällena har en hög trafikintensitet på vägar och parkeringar och det finns ofta stora arealer av 
stensatta ytor där föroreningar snabbt sköljs med i dagvattnet. Även husens fasader och takytor 
bidrar till partiklar och föroreningar vilket gör att den förväntade halten av föroreningar från 
dessa områden är högre. Det första 15 millimeter regn som faller behöver samlas upp och renas 
innan det avleds till det allmänna dagvattensystemet. Den lokala reningen ska enligt 
förvaltningskedjan ske både på kvartersmark och på allmänplatsmark. På den allmänna 
platsmarken är det viktigt att reningen kan samordnas på ett yteffektivt sätt så att flera funktioner 
där omhändertagande av dagvatten kan stärka gröna inslag som planteringar eller alléer för att 
skapa attraktiva områden som också är robusta för klimatförändringar. 

I industriområden finns ofta stora arealer hårdgjorda ytor för upplag, parkering, körytor, fasader 
och takytor. Det kan skilja väldigt mycket på vilka föroreningar som uppstår i ett industriområden 
beroende på vilken verksamhet som finns men det är i industriområden som högs halt 
föroreningar förväntas tillföra dagvattnet. I dessa områden är åtgärdsnivån 20 millimeter både för 
allmänplatsmark och för kvartersmark. Den allmänna platsmarken består oftast i industriområden 
av vägar som är trafikerad med tung trafik där även de första 20 millimetrarna  regn som faller 
behöver kunna  rensa i exempelvis infiltrationsytor innan det når det allmänna dagvattensystemet.  

6.3 Riktvärden för tillsyn 
Förvaltningskedjan för dagvattenhanteringen ska kunna följas upp genom tillsyn. Miljönämnden 
har i första hand ansvar för tillsyn av VA-huvudmannens dagvattenanläggningar. Kommunen, 
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VA-huvudmannen, fastighetsägare och verksamhetsutövare bär ansvar för rening av föroreningar 
som markanvändningen ger upphov till. Riktvärdena är också ett verktyg för VA-huvudmannen 
att bedriva till sitt uppströmsarbete för att hitta källor till föroreningar som orsakar att riktvärdena 
inte kan nås i den allmänna dagvattenanläggningen.  

VA-huvudmannen har ansvar genom att vidta åtgärder i den allmänna dagvattenanläggningen och 
genom uppströmsarbete söka efter källor till föroreningarna. Vid behov kan det ställas krav på 
fastighetsägare och verksamhetsutövare för att förbättra dagvattenhanteringen på fastigheten så 
att den inte påverkar vattenkvaliteten i den allmänna dagvattenanläggningen och nedströms 
recipient på ett negativt sätt.  

Riktvärden för halter av föroreningar i dagvatten finns i dokumentet Rutiner för hållbar 
dagvattenhantering, bilaga 3.  som avses användas vid tillsyn av miljönämnden i befintliga och 
kommande dagvattenanläggningar.  

6.4 Flerfunktionell utformning  
Genom att använda ytor för allmän plats på ett smartare sätt där gatumark, dagvattenhantering 
och grönytor samlokaliseras, bidrar detta till ett mer yteffektivt nyttjande, där det också 
möjliggörs att dagvattnet kan användas som resurs och bidra till grönblåa ytor i gaturummet, på 
torgytor eller i anslutning till fastigheterna. Genom detta nyttjande av kommunens allmänna 
platsmark går samhällsplaneringen från dagens traditionella utformning där omhändertagande av 
dagvatten kan ta stor plats i anspråk vilket ofta är en bristvara i samhällsutbyggnaden.  

I stadsmiljö och centrumbebyggelse där det är ofta finns begränsningar i ytor kan så kallade BGG 
– Blå-Grön-Gråa system användas. BGG-system möjliggör för att dagvattnet (blåa) från 
hårdgjorda ytor renas genom infiltration i olika markbäddar och nedbrytning av skadliga ämnen med 

hjälp av mikroorganismer sker (gröna) men det kan också hålla volymer av dagvatten i öppna 
förstärkningslager under gatumarken (gråa). BGG-system kan vara olika anläggningstyper som 

möjliggör att blåa, gröna och gråa funktioner samverkar på samma plats och i samma volym. Det ger tre 
funktioner i ett, rening av föroreningar, plats och vatten till gröna ytor, volymkapacitet till 
dagvattenhanteringen. Ytor med fler funktioner ger fler nyttor men kräver andra rutiner och 
tillvägagångssätt i samhällsplaneringen och utbyggnaden av dagvattenhanteringen för att fördela 
investeringskostnader, ansvar för drift och skötsel på ett fungerande sätt.  
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Figur 6 Skiss över 
flerfunktionell anläggning 
där dagvattnet renas 
genom infiltrationsbäddar 
/planteringsytor. 
Dagvattnet fördröjs i 
öppna förstärkningslager 
under gatumarken som 
ger plats och bevattning 
till träden. Källa: Edge 

 

 

 

6.5 Ansvarsfördelning för vattnet i samhället 
Förvaltningskedjan för dagvatten binder samman ansvaret för rening av dagvattnet lokalt mellan 
fastighetsägares, verksamhetsutövares och huvudman för gata och allmänplatsmark med VA-
huvudmannen.  

Kostnader för investering och för drift kan fördelas på den som har nytta av anläggningens 
många funktioner. Rutiner för hållbar dagvattenhantering ger en mer detaljerad styrning i 
samhällsbyggnadsprocessens faser så att dagvattnet kan hanteras i flerfunktionella anläggningar, 
där ansvar- och kostnadsfördelning utgår från den nytta olika aktörer har av 
dagvattenanläggningen. 

Huvudmannen för VA har ansvar för dagvattenhantering enligt lagen om allmänna vattentjänster 
och rättspraxis. Ansvar för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten ligger på kommunerna 
som i samhällsplanering, tillsyn och tillståndsgivning ska ställa sådana krav så att god 
vattenkvalitet kan säkerställas. Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering visar kommunens 
förväntningar och förutsättningar på exploatörer och verksamhetsutövare att uppnå åtgärdsnivån 
för lokal rening. Åtgärdsnivån härleder till kommunernas ansvar om miljökvalitetsnormen och 
inte till VA-huvudmannens ansvar om dagvattenhantering.  

7. Konsekvensbeskrivning  
Samhällsutvecklingen i linje med dessa riktlinjer kommer att få ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser. De rutiner som konkretiserar dessa riktlinjer bygger på det befintliga 
arbetssättet i samhällsbyggnadsprocessen men det skapar behov av justeringar för att möjliggöra 
den samverkan som krävs för att knyta ihop förvaltningskedjan för dagvatten. Övergripande är 
det förändringar som bedöms ge en mer hållbar samhällsbyggnad men det innebär också 
konsekvenser för förvaltningar, bolag och andra samhällsbyggande aktörer i Halmstads kommun. 

7.1 Ekonomiska konsekvenser 
Dagvattenhantering är en fråga som kommer bli mer aktuell och behöver ta större utrymme i 
samhällsplaneringen. Riktlinjerna ger ett lite annorlunda arbetssätt från dagens där det anses vara 

22



Riktlinje Halmstads kommunstyrelse Sida 11 (14) 

  
 

en strikt VA-huvudmannafråga där vatten så snabbt som möjligt skulle avledas från området till 
att fördelas på flera aktörer via förvaltningskedjan. I takt med att kraven skärps på kommunerna 
för att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten kommer också kostnaderna för investering, drift 
och skötsel för dagvattenreningen att öka om vi fortsätter att planera samhället enligt samma 
metoder som det gör idag. Inom verksamhetsområde för dagvatten sker i regel 
omhändertagandet av dagvatten inom allmänplatsmark av VA-huvudmannen på bekostnad av 
VA-kollektivet. I Framtidsplan 2050 och Centrumutvecklingsplan 2050 finns flera 
förtätningsområden utpekade. Ytor för att hantera dagvatten från dessa exploateringar kommer 
att bli svårt att finna om det inte går att samnyttja den allmänna platsmarken och ställa krav om 
lokal rening till åtgärdsnivån på kvartersmarken.   

Riktlinjerna möjliggör att ansvaret för rening kan fördelas mellan huvudman för gata och 
allmänplats samt till verksamhetsutövare och fastighetsägare, tillsammans med VA-
huvudmannen. En lokal rening så nära uppkomsten av föroreningskällan till dagvattnet som 
möjligt, ger en mer effektiv rening och kan möjliggöra flerfunktionella ytor som ger andra 
positiva effekter i samhällsbyggnadsutvecklingen. Hur kostnader ska fördelas på ett 
samhällsekonomiskt klokt sätt föreslås ske i enlighet mer Rutiner får hållbar dagvattenhantering 
med hjälp av ett beräkningsverktyg i bilaga 5.  

Tidigare har dagvattnet från vägar inte renats innan det släpps till det allmänna 
dagvattensystemet, men i dessa riktlinjer anges åtgärdsnivåer som även ska implementeras för 
gatumark och annan allmänplatsmark. Riktlinjerna ger ett förändrat arbetssätt där kostnader och 
ansvar på sikt behöver utredas avseende rening av föroreningar i dagvatten från gatumarken, samt 
kostnader för drift av dagvattenanläggningar, som i dagsläget helt bekostas av VA-kollektivet.  

Riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering innebär att åtgärdsnivån för den lokala reningen gäller 
för allmänplatsmark och att anlägga system för detta är en tillkommande kostnad. Detta kan 
upplevas som en stor kostnadsökning för utformningen av den allmänna platsmarken men så 
behöver inte vara fallet. Enligt konsulter som har erfarenhet av projektering av BGG-system är 
det mer samhällsekonomiskt effektivt att samutnyttja både ytor och anläggningar för flera 
funktioner. Exempelvis kan ett torgs grundläggning både användas som dagvattenmagasin och en 
plantering på torget användas för att filtrera och rena dagvattnet från ytan. Det blir mer 
yteffektivt än att bygga både ett torg och en dagvattendamm intill.  Eller att anlägga en gång- och 
cykelväg (GC-väg) där dagvatten från intilliggande bilväg och från GC-väg kan filtreras och renas 
genom en gräsbeklätt svackdike eller plantering med ett dagvattenmagasin i makadamlagret under 
GC-vägen.  

Det är inte heller självklart att BGG-system skulle öka kostnaderna för drift och skötsel av 
anläggningarna. Det kan initialt behövas utbildning av personal men det som kostar mest i drift 
beror på hur BGG-systemen utformas ovan jord, dvs om det ska vara öppna växtbäddar med 
perenner eller säsongsplanteringar som behöver rensas och skötas oftare än en trädplantering 
som behöver lite tillsyn de första åren och sedan beskäring vid behov alternativt en gräsyta som 
går att klippa om vanligt.   

Målbilden och planeringsinriktningarna för Framtidsplan 2050 och Centrumutvecklingsplan 2050 
är en grönare, mer attraktiv och klimatanpassad stad. I och med riktlinjerna kan kostnader för 
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i samhällena. Det ger också bättre förutsättningar för biologisk mångfald i staden och kan 
förstärka och lappa ihop den gröna infrastrukturen även i befintlig bebyggelse.  

7.4 Organisatoriska konsekvenser för kommunen 
Riktlinjerna kommer möjliggöra och bidra till en större samverkan för planering och hantering av 
dagvatten i samhällsplaneringen, vilket i dagsläget behöver förbättras. Det möjliggör också en 
hållbar dagvattenhantering i samhällsbyggnadsprocessens delar från samhällsplanering, 
utformning och genomförande, till drift och skötsel. I dessa riktlinjer läggs viktiga principer på 
plats, att kommunen ska samordna hanteringen i en förvaltningskedja, att en åtgärdsnivå för 
rening ska sätta nivån för lokalt rening och riktvärden som ger möjlighet att över tid följa upp 
dagvattenkvaliteten med tillsyn. Ansvars och kostnadsfördelning föreslås kunna delas mellan olika 
aktörer utefter den nytta som en flerfunktionell anläggning bidrar med.  

Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering innebär att roller och ansvar mellan förvaltningar och 
bolag i kommunkoncernen behöver förtydligas. Även inom förvaltningar och bolag finns behov 
av att uppdatera styrdokument och rutiner så att riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering kan 
implementeras i praktiken. I arbetsgruppen som varit ansvarig för att ta fram riktlinjerna har det 
listats vilka interna dokument som behöver uppdateras, mallar som behöver justeras eller 
förtydligas och vidare arbete för att tillämpa riktlinjerna praktiskt. Denna lista finns beskriven i 
Rutiner för hållbar dagvattenhantering, bilaga 9 handlingsplan för implementering av rutiner för 
hållbar dagvattenhantering.  

8. Underlag  
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering sätter ramen och de principiella 
inriktningarna för kommunens hantering av dagvatten. För att konkretisera dessa riktlinjer till 
arbetssätt för planering, genomförande och drift och skötsel har även rutiner för hållbar 
dagvattenhantering tagits fram.  Rutinerna beslutas av samhällsbyggnadsdirektör men är ett 
underlag vid antagande av kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering.  

Rutiner för hållbar dagvattenhantering består av ett huvuddokument som är utformat för att 
vara kortfattat och instruktivt kring hur och i vilka skeden arbetet med dagvatten ska ske i 
samhällsutvecklingsprojekt. Som vidare vägledning, verktyg och kunskapsfördjupning har flera 
bilagor till rutinerna tagits fram.  

Bilagorna är:  

1. Juridik kring dagvatten – beskriver kortfattat lagar som på något sätt påverkar hanteringen 
och utformningen för dagvatten. 

2. Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten – kort om föroreningar i dagvatten och våra 
recipienter. Den beskriver också föreslagna åtgärdsnivåer och tillämpningen av dessa för rening 
av dagvatten för att klara MKN. Det finns också upptaget andra faktorer som är av vikt att tänka 
på vid dagvattenutformning och föroreningar. 

3. Riktvärden för föroreningar i dagvatten – föreslagna riktvärden av olika föroreningar vid 
tillsyn. 
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4. Dagvatten på allmänplatsmark – Ansvarsroller, ansvars- och ekonomifördelning för allmän 
platsmark. 

5. Verktyg för ansvars och kostnadsfördelning – ett första utkast för framtida verktyg som ska 
hjälpa till i beslutande för ansvars- och ekonomifördelning. 

6. Dagvatten på kvartersmark -Ta fram information och arbetssätt kopplat till exploatörerna 
för att tydliggöra vad riktlinjerna innebär på kvartersmarken. 
 
7. Blå-Grön-Gråa dagvattenlösningar – beskriver fördelar, nackdelar, att tänka på, 
skötselbehov för blågröngråa dagvattensystem. 

8. Checklista för dagvattenutredningar – tar upp det som ska ingå som lägsta nivå i en 
dagvattenutredning. 

9. Handlingsplan för implementering av rutiner för hållbar dagvattenhantering – i denna 
bilaga sätter vi in aktiviteter som behöver göras framigenom kopplat till dagvattenriktlinjerna. 

10. Ord- och begreppsförklaringar – förklarar krångliga VA-termer, luddiga miljöbeskrivningar 
och obegripliga kommunorganisationsförkortningar (KOF). 
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Rutiner för hållbar dagvattenhantering är en konkretisering av Kommunstyrelsens riktlinjer för 
hållbar dagvattenhantering (antagna xx-xx-xxxx). Rutinerna beskriver ett arbetssätt som möjliggör 
att dagvatten omhändertas som en resurs som kan stärka flera positiva grön-blå värden i staden 
och samhällena. Rutinerna beskriver hur förvaltningskedjan för dagvatten länkas samman så att 
alla aktörer i samhällbyggnadsprocessen kan ta ett tydligt ansvar för rening och nyttjande av 
dagvatten. Rutinerna beskriver också hur tillsyn och riktvärden kan användas för att säkerställa att 
föroreningar i dagvatten går att följa upp för att långsiktigt säkerställa att dagvattnet inte påverkar 
vattenkvaliteten i recipienterna så att miljökvalitetsnormen för vatten inte kan nås.  

2. Syfte 
Som en konkretisering av kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering har dessa 
rutiner i syfte att: 

 Säkerställa bättre rening av föroreningar i dagvattnet och minska negativ påverkan från 
staden och samhällena på ekosystemen och vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar och 
kustvattnet.  

 Möjliggöra för yt-effektiva och multifunktionella anläggningar där ansvar, investerings- 
och anläggningskostnader kan fördelas efter nytta.  

 Möjliggöra att dagvatten kan användas som resurs för att stärka flera andra viktiga 
utmaningar i samhällsutvecklingen som klimatanpassning, trafiksäkerhet, biologisk 
mångfald, folkhälsa och attraktivitet, i en grönare stad. 

3. Omfattning och avgränsning 
Dessa rutiner består av ett huvuddokument som beskriver i vilka skeden och hur dagvattenfrågor 
behöver behandlas och diskuteras i planeringen, projekteringen, utbyggnaden och driften av 
samhällsbyggnadsprojekt som har eller kan ha påverkan på dagvattenhanteringen. Till 
dokumenten hör 10 bilagor där mer detaljerad information och förklaringar till rutinerna ges.  

Rutiner för hållbar dagvattenhantering ska tillämpas inom verksamhetsområden för Halmstad 
kommun, vid samhällsutvecklingsprojekt för ny-exploateringar och större ombyggnationer i 
befintliga miljöer som påverkar dagvattnet eller som kan möjliggöra att dagvattnet kan användas 
som en resurs samtidigt som det renas innan det når recipienten.  

I de fall dagvattenkvaliteten inte uppnår riktvärdena vid tillsyn i bebyggd miljö kan det krävas 
åtgärder uppströms i avrinningsområdet för dagvatten varpå riktlinjerna för hållbar 
dagvattenhantering kan vara vägledande i åtgärdsarbetet. Projektledare för respektive 
samhällsbyggnadsprojekt ansvarar för att följa riktlinjer och rutiner för hållbar dagvattenhantering 
följs och implementeras.  

4. Ansvar 
En rutin beskriver ett fastställt eller rekommenderat arbetssätt inom ett särskilt 
verksamhetsområde. De politiska ställningstagandena i kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar 
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dagvattenhantering likaså rutinerna för hållbar dagvattenhantering gäller för alla förvaltningar och 
bolag. Rutinerna som beslutas av samhällsbyggnadsdirektör följs upp och hålls uppdaterade av 
kommunledningsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. 
 
Kommunledningsförvaltningen har ansvar för samhällsplanering där dagvattenhantering är en 
viktig fråga att hantera. Även vid infrastrukturprojekt eller ombyggnationer på kommunägd mark 
där projektplanering och samordning sker av kommunledningsförvaltningen, är projektledare 
ansvarig att KS riktlinjer samt rutiner för hållbar dagvattenhantering följs.  
 
För de vägar, gator och torgytor där kommunen är huvudman är det teknik och fritidsnämnden 
som är  ansvarig.. Fastighetsnämnden är ansvarig för kommunens egna fastigheter. Inom dessa 
båda områden är teknik och fastighetsförvaltningen (TFF) ansvarig för att KS riktlinjer och 
rutiner för hållbar dagvattenhantering följs i planering och genomför infrastrukturprojekt, 
byggnation av fastigheter för kommunal service, vid utformning, projektering och utbyggnad av 
gator och allmänplatsmark samt vid drift och skötsel av gator och kommunägd mark.  
 
Huvudman för allmänna VA-anläggningar, där dagvattenhanteringen ingår, är kommunen där det 
kommunala bolaget Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är utövare. LBVA styrs av en styrelse med 
politiker från både Laholms och Halmstads kommuner. LBVA är ansvariga för att 
Kommunstyrelsens riktlinjer och rutiner för hållbar dagvattenhantering följs inom bolagets 
verksamheter. 
Huvudmannaskapet utövas av Laholmsbuktens VA AB.  
 
Kommunens fastighetsbolag (HFAB) ansvarar för nybyggnation och förvaltning av kommunala 
fastigheter med hyresrätter. HFAB kommer, i likhet med andra exploatörer, att bli en del i 
förvaltningskedjan för dagvatten och ha ansvar för att vid utbyggnad och större ombyggnationer 
följa riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering och rutiner för hållbar dagvattenhantering.  
 
Miljönämnden är tillsynsmyndighet med ansvar att genom tillsyn arbeta för att minska negativ 
påverkan på vattenkvaliteten så att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. Bygg- och 
miljöförvaltningen är utförare av tillsynen och har en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen att 
bevaka uppfyllanden av att miljökvalitetsnormer, bland annat för vatten, följs i 
samhällsplaneringen. Byggnadsnämnden är ansvarig myndighet för bygglovshantering där bygg- 
och miljöförvaltningen ansvarar för att bygglovshandlingar som tas fram för beslut är i enlighet 
med lagstiftningen, detaljplanen och dessa rutiner. 
 
Även andra förvaltningar och bolag ska följa rutinerna vid större ombyggnationer eller 
nybyggnationer där dagvattenhanteringen kan bidra till bättre vattenkvalitet eller att dagvatten kan 
hanteras som en resurs med flera positiva värden.   
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5. Definitioner och begrepp 
En sammanställning kring juridiska lagrum i plan och bygglagen, miljöbalken och lagen om 
allmänna vattentjänster som rör dagvatten och som stödjer förvaltningskedjan för 
dagvattenhanteringen är samlat i bilaga 1. 

Viktiga definitioner av begrepp som används i KS riktlinjer för hållbar dagvattenhantering och 
rutiner för hållbar dagvattenhantering samlas i bilaga 10. 

För bakgrundsinformation kring Halmstads förutsättningar och nuvarande förutsättningar för 
dagvatten hänvisas till VA-översikten samt kommunfullmäktiges plan för vatten och VA, 
kommunstyrelsens plan för vatten och VA. 

6. Rutin för hållbar dagvattenhantering 
Rutinerna för hållbar dagvattenhantering styr hur planeringen, utformningen, drift och skötsel ska 
hanteras i samhällsbyggnadsprocessen och i andra projekt som har påverkan eller kan ha 
påverkan på dagvattnets kvalitet. Rutinerna är skrivna i instruktivt format och förklaringar och 
mer bakgrundsinformation till instruktionerna kan hittas i bilagorna 1-10. En beskrivning av 
innehållet i bilagorna finns i del 4. Bilagor, sist i dokumentet.    

6.1  Förvaltningskedjan  
Dagvattenhanteringen ska bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsbyggnad där 
föroreningar till vattendragen, sjöarna och kusten (recipienter) ska minimeras och där det är 
möjligt, förbättras från nuläget. I dagsläget uppnår inte kommunen miljökvalitetsnormerna i de 
flesta vattenförekomster som vi också använder som recipienter för dagvatten. För att kunna 
bygga nytt och förtäta i enlighet med Framtidsplan 2050 och Centrumutvecklingsplan 2050 
behöver kommunen säkerställa att ytterligare exploatering inte medför mer föroreningar till 
dagvattnet och recipienterna. Lagstiftningen är i dagsläget tydlig med att vattenkvaliteten inte får 
försämras och att länsstyrelsen kan upphäva detaljplaner där dagvattenkvaliteten inte kan 
säkerställas i detaljplanen. Förvaltningskedjan för dagvatten blir därför ett sätt att med hjälp av 
miljöbalken, plan och bygglagen samt lagen om allmänna vattentjänster bygga igen de glapp som 
finns mellan lagstiftningarna genom ett  gemensamt arbetssätt mellan förvaltningarna. 
Förvaltningskedjan länkar samman dagvattenhanteringen från samhällsplaneringen, till 
utbyggnad, drift och skötsel. Ansvaret fördelas mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare, 
huvudman för allmän plats och huvudman för VA. Föroreningar och partiklar ska i mesta möjliga 
mån avskiljas från dagvattnet så nära källan som möjligt.  

Ansvaret för dagvattenhantering är fördelat längs förvaltningskedjan och det är viktigt att 
förvaltningar och bolag är medvetna om deras ansvar så att länkarna kan sättas på plats i varje 
steg i samhällsprojekten från planering till genomförande, drift och skötsel. Reningsgraden av 
dagvatten på lokal nivå bestäms av markanvändningen och förväntad föroreningsgrad och 
uttrycks som en åtgärdsnivå som ställs som inledande faktor för planeringen av projektet. 
Åtgärdsnivån gäller för fastighetsägare och exploatörer på kvartersmark och för allmänplatsmark 
för kommunens verksamheter och bolag.  Förvaltningskedjan undantar inte VA-huvudmannen 
från ansvaret att omhänderta och fördröja flöden av dagvatten till den rättspraxis som finns, men 
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för att effektivisera reningen och hantera dagvatten som resurs är det väsentligt att en lokal rening 
och avsättning för dagvatten eftersträvas. För mer information kring förvaltningskedjan, se 
kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering.  

 

Figur 2 Dagvattnets väg från kvartersmark till allmänplatsmark och vidare till recipienten. 

 

6.2 Åtgärdsnivå för lokal rening 
I förvaltningskedjan för dagvatten implementeras åtgärdsnivån tidigt i samhällsplaneringen. Den 
ska ge förutsättningar för rening av dagvattnet så nära uppkomsten av föroreningar som det går 
och därefter längs dagvattnets väg ut till recipienten. Åtgärdsnivån används som dimensionerande 
krav i dagvattenutredningar, för att utforma allmänplatsmark, gatumark och anläggningar så att 
dagvattenhanteringen får de ytor som krävs i detaljplaneringen. Allmänplatsmark utformas för att 
nå åtgärdsnivån från de verksamheter (trafik, parkering, torg etc) som ger upphov till 
föroreningar i dagvattnet och som kommunen ansvarar för.  
 
Recipientens känslighet i kombination med dagvattnets föroreningsinnehåll är styrande för 
behovet av rening. Åtgärdsnivån är vägledande men ersätter inte bedömningen som måste göras i 
varje enskilt fall för att beakta att miljökvalitetsnormen för vatten inte påverkas negativt.  
 
Åtgärdsnivån för rening anges som den lokala fördröjningen och reningen genom infiltration eller 
fastläggande av partiklar som ska ske för varje mm regn/m2 hårdgjord yta från verksamheten eller 
fastigheten. Med lokalt omhändertagande menas att de första millimeterna regn (10, 15 eller 20 
mm) samlas upp (fördröjs) i direkt anslutning till hårdgjorda ytor så att partiklar och föroreningar 
från exempelvis parkeringsytor eller vägytor kan fastläggas genom infiltration genom en grässvål 
eller sedimentera i en mindre damm innan dagvattnet rinner vidare till anslutningspunkten för 
den allmänna anläggningen. Lokalt omhändertagande nära uppkomsten av föroreningskällorna 
renar mer effektivt än om allt dagvatten leds iväg och renas i en dagvattenanläggning i slutet av 
avrinningsområdet, innan det når recipienten. Dagvatten från kvartersmark och allmänplatsmark 
ska renas till avsedd åtgärdsnivå av föroreningen för att nå lagstadgad miljökvalitetsnorm för 
vatten, innan vidare avledning till ledningsnätet för dagvatten eller recipient. 
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Tabell 1, Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten för olika markanvändning. (1mm motsvarar 1 l fördröjning/m2 hårdgjord yta). 

 

 
*1 Anläggningarna för dagvatten, ska klara av att rena avrinningen från exempelvis 20 mm nederbörd, alltså upp till 20 mm 
nederbörd. 
*2 Största behovsvolym mellan beräknad rening och beräknad fördröjning enligt P110 tabell 2.1 skall vara 
dimensioneringsgrundande för VA-huvudmannens dagvattenanläggning.  

 
Lokal fördröjning och rening av dagvattnet bidrar med robusthet och viktiga säkerhetsmarginaler 
i stadens dagvattenförande system genom att utsläpp och olyckor snabbare kan upptäckas och 
omhändertas innan det når recipienten. Genom krav om rening nära källan skapas möjlighet för 
infiltrationsytor och gröna inslag i staden där dagvattnet kan användas för att förstärka och stödja 
gröna element. Krav om omhändertagande på kvartersmark kan ge ett större incitament för 
fastighetsägaren att omhänderta dagvattnet i i cirkulära flöden. Genom att exploatören blir 
medveten om vilka krav som ställs för dagvatten från hårdgjorda ytor kan det bli ett mer 
attraktivt alternativ att själv samla upp och använda vattnet från vissa ytor. För mer information 
och fördjupning kring åtgärdsnivåer samt ett exempel på vilka volymer det kan generera för lokal 
rening finns beskrivet i bilaga 2.  
 

6.3 Riktvärden för tillsyn av dagvatten 
Förvaltningskedjan ska över tid kunna följas upp genom tillsyn enligt miljöbalken och lagen om 
allmänna vattentjänster.  

Riktvärden för halter av föroreningar i dagvatten beslutas i KS riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering. Dessa riktvärden möjliggör en tydlighet i vilka halter som, om dem 
överskrids, kan innebära åtgärder för den ansvarsutövare vars verksamhet gett upphov till 
föroreningarna i dagvattnet. Kommunen, VA-huvudmannen, den enskilda fastighetsägaren samt 
verksamhetsutövaren ska bära sitt ansvar för rening av föroreningar som markanvändningen ger 
upphov till.  

Riktvärdena beslutas och gäller tillsyn av dagvattenanläggningar, befintliga som nyanlagda. 
Huvudmål för tillsyn kommer i första hand vara VA-huvudmannen men om behovet finns även 
fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Riktvärdena är också ett verktyg för VA-huvudmannen 
att bedriva uppströmsarbete för att hitta källor till föroreningar som orsakar att riktvärdena inte 
kan nås i den allmänna dagvattenanläggningen.  

Utanför verksamhetsområde för dagvatten kan miljönämnden använda riktvärdena för tillsyn av 
verksamheter med egen dagvattenhantering. Mer information om tillsyn finns i bilaga 2. 
Åtgärdsnivåer och bilaga 5. Kvartersmark. I bilaga 3 anges riktvärdena för tillsyn. .  
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6.4 Flerfunktionell utformning av allmänplatsmark 
 
Potentialen för flerfunktionell utformning för allmänplatsmark ska identifieras tidigt i 
samhällsplaneringen. Det ger en gemensam utgångspunkt för den aktuella planen eller projektet 
som sedan ska ligga till grund för utredningar och projekteringar i kommande skeden i 
samhällsplaneringen och förvaltningskedjan för dagvatten.  

Översvämnings- och skyfallsrisken förväntas öka i samband med ett förändrat klimat, även risken 
för extrema skyfall förväntas öka. Halmstads kommun antog under 2021 en 
klimatanpassningsplan där riskområden pekas ut. Kommunen är ansvarig att ta hänsyn till skyfall 
upp till ett 100-årsregn medan ansvaret för dimensionering av dagvattensystemet för VA-
huvudmannen är mellan 10-30-årsregn. Den del av dagvattenavrinningen som inte ryms i 
dagvattensystemen måste fördröjas eller avledas ytledes på ett säkert sätt och det finns många 
vinster med att samlokalisera och utforma dagvattensystem som även lindrar vid skyfallsregn.  

Dagvattnet ska användas som resurs för att ge fler nyttor som kan stödja andra värden och 
utmaningar i samhällsutvecklingen. Genom att omvandla hårdgjorda urbana ytor till blå-gröna 
funktioner bidrar det med ökad motståndskraft mot klimatförändringar, förbättrad folkhälsa, 
attraktiva och trivsamma gaturum.  

Omhändertagandet av dagvattnet lokalt ger ökade möjligheter för att utnyttja dagvattnet som 
resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden, 
biologisk mångfald, klimatanpassning och resurseffektivt nyttjande. Genom att skapa 
flerfunktionella ytor kan fler kvalitativa funktioner förläggas på mindre arealer vilket möjliggör 
effektivare användning av markytor samt bidra till kostnadseffektivitet vid samhällsbyggnad och 
förtätning i staden. 

För att dagvattenhanteringen ska kunna fungera långsiktigt är drift och skötsel av anläggningarna 
viktigt att ta med i beräkningen tidigt i planeringsprocessen. En yta som fyller flera funktioner 
kan kräva en annan typ av skötsel och en fördelning av kostnad för driften utefter vilka nyttor 
ytan/anläggningen utformas för. Se bilaga 7. BlåGrönGråa system för exempel på anläggningar 
som fyller flera funktioner och uppskattat drift och skötselbehov.  

6.5 Ansvarsfördelning för vatten i samhället 
Förvaltningskedjan för dagvatten binder samman ansvaret för rening av dagvattnet lokalt mellan 
fastighetsägares, verksamhetsutövares och huvudman för gata och allmänplatsmark med VA-
huvudmannen. Förvaltningskedjan möjliggör att rening sker innan det når förbindelsepunkten till 
den allmänna dagvattenanläggningen, på så vis kan också tillsyn av dagvatten ske innan 
förbindelsepunkterna.  
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Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare ska ha kunskap om sin miljöpåverkan och är 
skyldig att vidta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skada eller olägenhet för hälsa 
eller miljö. Förvaltningsansvaret innebär att upprätthålla och utveckla funktionen eller ändamålen 
som avses med dagvattenanläggningen. I skötselansvaret ingår löpande och akut underhåll, 
återkommande insatser för att säkerställa anläggningens funktion samt tillsyn och bevakning av 
anläggningens status. Principiellt vilar ansvaret för hanteringen av dagvatten på den som äger eller 
ansvarar för den markyta där dagvattnet uppkommer. 

 
VA-huvudmannen ansvarar för utformningen av 
den allmänna VA-anläggningen upp till att det 
allmänna dagvattensystemet är fullt och dagvattnet 
når markytan i enlighet med praxis i Svenskt 
vattens publikation P110, se tabell 2.  
 
Inom verksamhetsområde gäller att ansvarsgränsen 
mellan huvudman för allmän platsmark och VA-huvudmannen går där anordningsledningen från 
dagvattenbrunnen, som har till uppgift att avvattna markytan, är ansluten till VA-huvudmannens 
ledningssystem för dagvatten. Brunnar och anordningsledningar är således huvudmannen för 
allmän platsmarks ansvar, för djupare information se Allmänna bestämmelser för VA (ABVA). 

Ansvarsgräns för förvaltning av dagvattendammar som ingår i den allmänna VA-anläggningen, 
det vill säga där VA-huvudmannen bär ansvaret för den hydrauliska funktionen, följer 
ansvarsgränsen normalt samma som för investeringskostnaderna vid högsta vattenytan (HVY) 
för vilken dammen dimensionerats för. Upp till HVY ansvarar VA-huvudmannens driftbolag 
(LBVA) för drift- och underhåll på anläggningen, över denna yta sköter och driftar kommunens 
förvaltning (TFF) för allmänplatsmark. Där nyttoperspektivet inverkar på behovet av 
skötselåtgärder skall också kostnadsfördelningen utgå från vem som har nyttan av åtgärden. 
Kostnadsfördelningen kan behöva utredas enligt bilaga 5, verktyg för ansvar och 
kostnadsfördelning. Figur 2 visar en principskiss över ansvar inom verksamhetsområden och 
detaljplaner. Fastighetsägarens ansvar är markerat med rött, kommunens, i funktion av väghållare 
och huvudman för allmänplatsmark med orange, och VA-huvudman med grönt. För mer 
information om ansvar för allmänplatsmark se bilaga 4. Allmänplatsmark och bilaga 5. 
Kvartersmark.  

Kommunen har ansvar att vid samhällsplaneringen säkerställa att bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning. Nya områden 
ska planeras genom höjdsättning, skyfallsvägar och/eller översvämningsbara ytor så att 
bebyggelsen skyddas från skadlig översvämning, och för att skapa förutsättningar att möta 
klimatförändringarnas konsekvenser. För mer information och fördjupning se bilaga 4. 
Allmänplatsmark eller kommunstyrelsens plan för klimatanpassning. För mer information kring 
styrande lagstiftning se bilaga 1. Juridik kring dagvatten. 

Tabell 2, Minimikrav för VA-huvudmannen på återkomsttider för regn 
vid dimensionering av nya dagvattensystem.  
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7.  Dagvatten i samhällsbyggnadsprocessen 
Dagvattenhanteringen ska genom förvaltningskedjan länkas ihop genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen och mellan samverkande förvaltningar och bolag. Nedan beskrivs 
hur dagvattnet hanteras inom samhällsbyggnadsprocessen för att möjliggöra samordning i rätt 
skede.  

Förvaltningar och bolag som berörs behöver samordnas för att möjliggöra lokalt 
omhändertagande och för flerfunktionell utformning av dagvattenhantering i detaljplanering, 
avtal, projektering och utformning av allmän platsmark samt vid anslutning till den allmänna 
anläggningen.  

I figur 3 illustrerar de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen. Därefter beskrivs 
förvaltningskedjans länkar i samhällsbyggnadsprocessens olika steg.  

 

 
Figur 3 Halmstad kommuns samhällsbyggnadsprocess med de olika aktiviteterna under respektive fas. 

7.1  Initieringsfasen  
I initieringsfasen är det viktigt att översiktligt se på förutsättningar för projektet vad gäller 
översvämning, skyfall, vattenskyddsområden, skyddade naturområden  eller höga 
grundvattennivåer då detta har inverkan på möjligheten att hantera dagvatten. Finns kända 
utmaningar för dagvatten i eller intill området ska det noteras i förstudien. Informationen 
inhämtas från kartlager, översiktsplan, klimatanpassningsplan eller annan redan känd information 
kring området.  

Exempel på förutsättningar som kan skapa utmaningar i dagvattenhanteringen är: 
 Ligger området inom vattenskyddsområde?  
 Recipientens känslighet och MKN vatten i avrinningsområdet./Leds dagvattnet till 

skyddade områden/ Natura2000 - områden? 
 Skyfall och översvämningsrisker att ta hänsyn till 
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Det är även viktigt att i inledande skede tänka på vilket möjligheter dagvattnet kan användas för 
att stödja andra värden i den vattensmarta och hållbara samhällsutvecklingen genom samverkan 
och flerfunktionell utformning. Från Framtidsplan 2050,  Centrumplan 2050 eller andra 
styrdokument kan information hämtas för en översiktlig bedömning av behovet för förstärkning 
eller tillskapande av gröna kopplingar, parkytor, utveckling av gaturummet, 
klimatanpassningsåtgärder, med flera.   

Rutinerna för initieringsfasens omfattar även initiering av andra projekt som inte föregås av en 
detaljplaneläggning. Exempelvis ombyggnad av allmänplatsmark eller infrastrukturprojekt där 
dagvatten också behöver omhändertas. Då ska förutsättningar för dagvattenhantering beskrivas 
på liknande sätt som i förstudie/projektplan när det skickas som beställning till teknik och 
fastighetsförvaltningens projektavdelning.  

 
I detta skede ska:  
- Översiktligt beskriva förutsättningar för 
dagvattenomhändertagande.  
- Översiktligt beskriva om det finns möjligheter till att dagvattnet kan 
stödja andra värden och behov i samhällsutvecklingen.  
 
 
 
 
 

 

 

7.2 Planeringsfasen  
Planeringsfasen inför ett projekt är en viktig länk i förvaltningskedjan. Under planeringsfasen tas 
en projektplan/uppdragsbeskrivning fram där förutsättningar beskrivs och resurser som behövs 
för att genomföra projektet efterfrågas.  Om utmaningar för dagvattenhanteringen har 
identifierats i förstudien ska det i projektbeskrivningen tas höjd för det genom att avsätta tid och 
resurser från berörda förvaltningar.  
 
En eller flera åtgärdsnivåer  för rening av dagvattnet ska föreslås i detta läge, den kan justeras i 
detaljplaneringsskedet men oftast är markanvändningen känd i denna fas. Åtgärdsnivån är 
kopplat till markanvändningen för aktuellt område, för vägledning om kategorierna för 
åtgärdsnivåer, se bilaga 2.  
 
Även möjligheterna att använda dagvattnet som resurs för att stödja andra värden i 
samhällsutvecklingen ska översiktligt beskrivas i projektplanen så att rätt resurser och tid kan 
avsättas för att hantera och avsättas resurser för i projektplanen från aktuella förvaltningar. 
Beskrivning av flerfunktionella anläggningar finns i bilaga 7.  BlåGrönGråa anläggningar. 
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 Omhändertagandet av dagvatten kan användas för att förstärka gröna kopplingar som 
alleér, perennplanteringar etc. och värden som skugga, biologisk mångfald, folkhälsa längs 
gator eller på torg? 

 Omhändertagande av dagvatten kan samverka med skyfallsstråk och skyfallshantering 
som behövs i området? 

 Omhändertagande av dagvatten kan tillföra kvalitet i intilliggande grönområde genom att 
tillskapa damm, fungera som bevattning?  

 Omhändertagande av dagvatten kan ändra en gatas funktion för att enligt transportplanen 
skapa tydligare gaturum som är säkrare för trafikanter och gående och cyklister mfl.  

 Omhändertagandet av dagvatten kan utformas som våtmark för att förstärka biologisk 
mångfald (ex Trottasjö). 

 Omhändertagande av dagvatten kan förstärka rekreation. 
 
Planeringsskedets rutiner omfattar även den mer detaljerade planeringen av ett projekt som inte 
omfattar detaljplaneskedet utan går direkt på beställning till teknik och fastighetsförvaltningen. I 
detta skede ska projektledaren göra en bedömning om en dagvattenutredning behövs för att få 
bra underlag till projektering kring hur åtgärdsnivån för dagvatten ska kunna uppnås. 
 

 I detta skede ska:  
 Behovet av tid och resurser beskrivas i 
projektplanen/uppdragsbeskrivningen/beställningen.  
 Föreslååtgärdsnivå/åtgärdsnivåer beroende på markanvändningen 
som föreslås i projektet 
 Översiktling beskriva i 
projektplanen/uppdragsbeskrivningen/beställningen.  
vilka möjligheter det finns för dagvattnet att stödja andra värden i 
samhällsutvecklingen.  

 
 

7.3 Utförandefasen 
Under utförandet sker flera viktiga steg parallellt och det är viktigt att den 
övergripande projektledaren för projektet ser till att samordna stegen så att 
förvaltningskedjan för dagvattenhanteringen implementeras i de olika faserna 
under utförandet. Ansvaret för att hålla ihop förvaltningskedjan är i de inledande 
faserna i de flesta fall projektledare på samhällsbyggnadsavdelningen. När 
detaljplanen är antagen och projektet går in i ett genomförandeskede är det 
projektledare på teknik och fastighetsförvaltningen som är ansvariga för att hålla 
ihop förvaltningskedjan och följa rutinen så anläggningarna kan lämnas till 
driftavdelningarna. I alla skeden under samhällsbyggnadsprocessen ska  dialogen 
med exploatören hållas för att så långt det är möjligt säkerställa att åtgärdsnivån 
följs även på kvartersmark.  
 
I projekt för ombyggnad av exempelvis gatumark, parkmark eller andra områden 
som inte föregås av en detaljplan utan direkt en beställning till projektledare på 
teknik och fastighetsförvaltningen, gäller rutinerna i den mån det är applicerbart i 
projektet. I vissa projekt kan dagvattenutredning krävas för att kunna göra en 
projektering med rätt dimensionering för rening, volymer och skyfallshantering. 
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7.3.1 Detaljplanen 
Detaljplaneringen är ett viktigt verktyg för att styra och markera ytor för lokal rening enligt 
åtgärdsnivån på allmänplatsmark där också VA-huvudmannens allmänna dagvattenhantering ska 
placeras. Planbestämmelser som direkt kan styra dagvattenhantering på kvartersmark saknas. I 
detaljplanen kan planbestämmelser för hårdgörandegrad och höjdsättning av marken förstärka 
möjligheten för lokal rening av dagvatten, både på allmänplatsmark och kvartersmark. 
Höjdsättningen är även viktig för skyfallshantering vilket inte ingår i ansvaret för VA-
huvudmannens dagvattenhantering men som ska hanteras inom samhällsplaneringen på ett sätt så 
att skyfallsvatten kan avledas ovan mark till områden där vattnet inte orsakar för stora skador 
eller utgör en risk för människors liv. Beställningar av dagvattenutredningar ska ske i tidigt 
skede i detaljplanearbetet. Ska flerfunktionella anläggningar och ytor implementeras ska även det 
tas med i dagvattenutredningsskedet. Dagvattenutredningar ska kunna användas som stöd för 
utformning av allmänplatsytor i de fall flerfunktionella ytor och anläggningar ska användas i 
projektet. Dagvattenutredningen ska ge sådan information om flerfunktionella anläggningar så att 
det kan integreras i förprojektering och projektering, plan- och genomförandebeskrivningar. 
Planbeskrivningen ska innehålla information om förutsättningarna för dagvattenhantering i 
planen, vilka åtgärdsnivåer som finns, överenskommelser för kvartersmark så 
dagvattenhanteringen på allmänplatsmark och kvartersmark beskrivs i sin helhet. I 
genomförandebeskrivningen ska det tydligt beskrivas om förutsättningarna för 
dagvattenhantering i utförandeskedet. Det är också viktigt att inhämta information från 
driftsavdelningarna och tydligt redovisa kostnaderna för drift och skötsel av den allmänna 
platsmarken för förståelse inför förvaltningsskedet när detaljplanen är genomförd.  
 

I detaljplaneskedet ska:  
 Projektledare samordna länkarna i förvaltningskedjan för dagvatten 
 Planera ytor för dagvattenhantering och där det är lämpligt styra 
höjdsättning och hårdgörandegrad.  

 Dagvattenutredning genomföras, se checklista bilaga 8.  
 Planera för skyfallshantering genom höjdsättning av gator och 
byggnader 
 Tydligt beskriva förutsättningarna för dagvattenhanteringen och 

förvaltningskedjan i både planbeskrivning och genomförandebeskrivning.  

 Tydligt redovisa kostnader för drift och skötsel av allmänplatsmark 
inför politiska beslut. 

 

7.3.2 Markanvisning 
I markanvisningsskedet kommer det oftast finnas två tillvägagångssätt beroende på om 
kommunen äger marken eller om den ägs av en privat exploatör. I båda fallen är det viktigt att en 
tidig dialog förs om hur dagvattnet kan tas omhand så att åtgärdsnivån för markanvändningen 
kan uppnås  på kvartersmark.  
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I de fall kommunen är markägare kan förutsättningarna för exploatör att uppnå åtgärdsnivå för 
lokal rening styras via markanvisningsavtal och köpeavtal. Krav om att exploatören ska 
redovisa ritningar och teknisk beskrivning för omhändertagande av dagvatten på kvartersmark så 
att åtgärdsnivån för lokal rening kan uppnås 

I exploateringsavtal där marken ägs privat ska överenskommelse med markägare göras och det 
ska i avtalet tydligt upplysas om att riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering ska följas och det 
ska tydligt anges vilken åtgärdsnivå exploateringen omfattas av. Det ska i exploateringsavtalet 
framgå att det vid anmälan om påkoppling på anslutningsledning för dagvatten. Anläggningarna 
kommer att besiktas av LBVA innan påkoppling på det allmänna dagvattensystemet sker.  
kommer att krävas från LBVA att ritningar och tekniska beskrivningar av anläggningen för 
åtgärdsnivån ska lämnas in. Är exploatören inte villig att göra överenskommelsen behöver 
kommunen istället tillskapa allmänplatsmark för att lösa den lokala reningen så att åtgärdsnivån 
ändå uppnås och möjliggöra att detaljplanen kan genomföras utan negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

.  

Då vissa planer inte byggs ut direkt efter antagande är det viktigt att upplysning om åtgärdsnivån 
även sker i bygglovsskedet samt att ritningar för den lokala reningen av dagvattnet ska lämnas till 
LBVA innan besiktning och godkännande om anslutning till förbindelsepunkten till det allmänna 
dagvattensystemet sker.    

För mer information se bilaga 6.  

 
I markanvisningsskedet ska:  
 Inledande information om åtgärdsnivå, förvaltningskedjan för 
dagvatten och samverkan med exploatören om vad som sker på 
allmänplatsmark eller kvartersmark.  
 Upplysa exploatören att  ritningar och tekniska beskrivningar för 
omhändertagande av dagvatten upp till åtgärdsnivån ska lämnas in till 
LBVA samt att anläggningen för rening kan besiktas innan godkännande av 
anslutning till förbindelsepunkten för allmänna dagvattensystemet sker.   
 I bygglovsskedet ska exploatören upplysas om att ritningar och 
tekniska beskrivningar för omhändertagande av dagvatten upp till 
åtgärdsnivån ska lämnas in till LBVA samt att anläggningen för rening kan 
besiktas innan godkännande av anslutning till förbindelsepunkten för 
allmänna dagvattensystemet sker.     

7.3.3 Utbyggnad av allmänplatsmark  
I utbyggnaden av allmänplatsmark är det viktigt att information inhämtas från 
genomförandebeskrivning och planbeskrivning. Där ska det tydligt framgå hur åtgärdsnivån ska 
nås, vilka ytor som är avsatta för dagvattenhantering. I de fall flerfunktionella anläggningar ska 
användas för att omhänderta dagvattnet på allmänplatsmark ska det tydligt framgå så att 
kunskapen och information kan överlämnas från planeringsskedet till projektering och utförande 
för att knyta ihop förvaltningskedjan för dagvattenhanteringen.  
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Vid ombyggnad av allmänna platser och kommunala gator och parkeringsytor ska 
huvudmannen för gata verka för att dagvatten hanteras i enlighet med dagvattenriktlinjerna. I de 
fall projektet inte föregås av detaljplanering utan gäller ombyggnad/tillbyggnad på allmänplats 
eller inom andra områden ska åtgärdsnivån hämtas i beställningsunderlaget. Saknas det bör det 
göras en bedömning om vilken åtgärdsnivå som bör gälla beroende på vad markanvändningen 
kan väntas medföra i föroreningshalter till dagvattnet. Se bilaga 2 för kategorisering av 
markanvändning för åtgärdsnivåer. Åtgärdsnivån sätter ribban vid projekteringen så volymer och 
reningsanläggningarna blir rätt dimensionerade.  
 
Innan beställning av projektering måste det kontrolleras att hen har erfarenhet och kunskap kring 
flerfunktionella anläggningar om det ska användas i projektet. Åtgärdsnivån är fortsatt styrande i 
projekteringar för framtagandet av projekteringshandlingarna för gata, VA, park och annan 
allmänplatsmark. Projekteringshandlingarna ska utformas som detaljerade ritningar med tekniska 
beskrivningar samt skötselanvisningar. Dessa ska i senare skede kontrolleras och lämnas över till 
drift och skötselansvariga på infrastruktur och driftsavdelningar på TFF och LBVA.  

När projektering är gjord och vissa ytor har gemensamma funktioner ska en ansvars- och 
kostnadsfördelning göras för investeringskostnader men också ansvar och kostnader för drift 
och skötsel.  

Vid beställningar av entreprenaden är det i likhet med projekteringen viktigt att säkerställa 
kunskap och erfarenhet av anläggning av flerfunktionella anläggningar om sådana ska anläggas 
samt att kravställa på ett sätt så att funktionen av anläggningarna kan testas och garanteras i 
slutbesiktningen. Anläggningen ska dokumenteras så att funktionen kan säkerställas.  

I de fall där det inte krävs gemensamma anläggningar utan där huvudman för allmänplats 
omhändertar och renar dagvattnet till åtgärdsnivån innan det släpps till LBVA ska ritningar och 
tekniska beskrivningar skickas till LBVA i god tid så att LBVA kan godkänna och besikta 
anläggningarna innan anslutning till den allmänna dagvattensystemet sker.   

 
 
 
 
I Utbyggnad av allmänplatsmark ska: 

 Inhämta information kring åtgärdsnivå inför projektering av gator, 
park VA och allmänplatsyta så förvaltningskedjan knyts ihop från planering 
till projektering.  

 Kostnadsfördelning för investering samt drift och skötsel enligt 
ansvars- och kostnadsfördelningsverktyget (bilaga 5) ska göras för 
anläggningar som bidrar till att flera nyttor uppfylls inom allmänplatsmaken 
och där investering och ansvar delas av flera aktörer.  

 Kravställa att entreprenörer för utförande av multifunktionella 
anläggningar har rätt kunskap samt vid besiktning säkerställa att 
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delarna i anläggningen. Den som utformar och anlägger är ansvarig för att en sådan plan 
upprättas. 
 

 Informationsunderlag, ritningar och tekniska beskrivningar för 
anläggningar ska lämnas över till driftavdelningen.  
 Ansvars och kostnadsfördelning för driften av anläggningen ska 
överlämnas.  
 
 
 
 
 

8. Bilagor 
Bilagorna ger en djupare information och mer detaljerad styrning än det övergripande 
huvuddokumentet för rutinerna. Alla bilagor inkluderas även i dessa rutiner och ska följas så långt 
som möjligt i samhällsbyggnadsprocessen.   

Bilagorna är:  

1. Juridik kring dagvatten – beskriver kortfattat lagar som på något sätt påverkar hanteringen 
och utformningen för dagvatten. 

2. Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten – kort om föroreningar i dagvatten och våra 
recipienter. Den beskriver också föreslagna åtgärdsnivåer och tillämpningen av dessa för rening 
av dagvatten för att klara MKN. Det finns också upptaget andra faktorer som är av vikt att tänka 
på vid dagvattenutformning och föroreningar. 

3. Riktvärden för föroreningar i dagvatten – föreslagna riktvärden av föroreningar vid tillsyn. 

4. Dagvatten på allmänplatsmark – Ansvarsroller, ansvars- och ekonomifördelning för allmän 
platsmark. 

5. Verktyg för ansvars och kostnadsfördelning – ett första utkast för framtida verktyg som ska 
hjälpa till i beslutande för ansvars- och ekonomifördelning. 

6. Dagvatten på kvartersmark -Ta fram information och arbetssätt kopplat till exploatörerna 
att jobba sås om Halmstad vill. – bilaga 5.  
 
7. Blå-Grön-Gråa dagvattenlösningar – beskriver fördelar, nackdelar, att tänka på, 
skötselbehov för blågröngråa dagvattensystem. 

8. Checklista för dagvattenutredningar – tar upp det som ska ingå som lägsta nivå i en 
dagvattenutredning. 

9. Handlingsplan för implementering av rutiner för hållbar dagvattenhantering – i denna 
bilaga sätter vi in aktiviteter som behöver göras framigenom kopplat till dagvattenriktlinjerna. 
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10. Ord- och begreppsförklaringar  
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Bilaga 1 – Juridiken kring 
dagvatten 
Juridiken kring dagvatten 
Det saknas idag ett samlat regelverk för dagvatten. Bestämmelser som rör dagvatten finns i flera 
olika lagpaket, bland annat miljöbalken (MB), lagen om allmänna vattentjänster (LAV), plan- och 
bygglagen (PBL) samt i lagen om skydd mot olyckor (LSO) liksom vissa bestämmelser i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Bestämmelser om avloppsvatten 
och dagvatten finns även i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll 
av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Dagvattenregleringen påverkas också av EU-
rätten, där det framförallt är ramdirektivet för vatten som är av betydelse och som har införlivats i 
svensk rätt främst genom miljöbalken med underliggande författningarna samt genom plan- och 
bygglagen. Nedan beskrivs delar för hur dagvatten hanteras i lagstiftningen. 
 

1. Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten 
En miljökvalitetsnorm för vatten är en bestämmelse om kvaliteten på ytvatten (sjöar, vattendrag 
och kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna är att säkra vattenkvaliteten i svenska 
vattenförekomster. I 5 kap 4 § MB anges att en myndighet eller en kommun inte får tillåta att en 
verksamhet eller åtgärd påbörjas eller ändras, om det, trots åtgärder för att minska sådan 
förorening eller störning från andra verksamheter, ger en ökad förorening eller störning som 
innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har så stor betydelse att det äventyrar 
möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnets kvalitet ska ha.  
 
Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning av tillstånd ska de bestämmelser och 
villkor beslutas som behövs för att verksamheten inte ska medföra en sådan försämring eller ett 
sådant äventyr. Både ekologisk status och kemisk status blev 2019 bindande regler. Skärpningen 
har inneburit större krav på att miljökvalitetsnormerna ska följas, vilket bland annat påverkar 
förutsättningarna för att kunna tillåta utsläpp av förorenat dagvatten i samband med bland annat 
detaljplanering och vid tillstånd för miljöfarliga verksamheter. 
 

2. Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 2006:412 
I LAV regleras under vilka förutsättningar det finns ett ansvar för kommunen att ordna 
vattenförsörjning och avlopp inom ett visst område. LAV reglerar främst rättsförhållandet mellan 
huvudmannen för en allmän va-anläggning (VA-huvudmannen) och fastighetsägare och andra 
som använder denna anläggning (brukarna). Notera att samlad bebyggelse enligt LAV inte är 
detsamma som detaljplanelagt område. 
 
Enligt LAV ansvarar kommunen, genom kommunfullmäktige, för att ett verksamhetsområde för 
dricks-, spill- och dagvatten inrättas, där dagvatten kan indelas i dagvatten fastighet och dagvatten 
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gata. Kommunen är skyldig (enligt 6 § LAV) att ordna de vattentjänster (dricksvatten, spillvatten 
eller dagvatten) som behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Beslut tas om 
verksamhetsområde och att de allmänna VA-anläggningarna byggs och underhålls och att de 
enskilda fastigheterna och de allmänna platserna ansluts. VA-huvudmannen inom kommunen ska 
ta ut avgifter från de anslutna fastigheternas ägare för att täcka sitt kostnadsbehov. 
 
Inom ett verksamhetsområde för dagvatten ansvarar den enskilde fastighetsägaren för sin 
fastighet och för avvattningen av det dagvatten som uppkommer inom fastigheten, samt för VA-
installationer inom den egna fastigheten. Detta innebär att den enskilde fastighetsägaren ansvarar 
för att det dagvatten som inte kan infiltrera i marken på den egna fastigheten avvattnas till den 
förbindelsepunkt (eller motsvarande) som VA-huvudman har anvisat. Förbindelsepunkten är Den 

juridiska ansvarspunkten mellan en allmän VA-anläggning och en enskild VA-installation. 
Förbindelsepunkten för dagvatten kan exempelvis vara en dagvattenbrunn eller den punkt där 
dagvattnet rinner ner i ett öppet dike. 
 
En fastighetsägare har enligt 16 § LAV rätt att använda en allmän VA-anläggning, om fastigheten 
finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde och behöver en vattentjänst och behovet inte 
kan tillgodoses bättre på annat sätt. I 21 § LAV anges att en fastighetsägare inte får använda en 
allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att:  
1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller 
anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet,  
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och driften av 
den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal, eller  
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan. 
Se även Halmstads kommuns föreskrifter för den allmänna anläggningen (Allmänna 
bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA). 
 
 
Enligt 6 § i LAV ska kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp (inklusive dagvatten) i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde 
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas och se till att behovet snarast, 
och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-
anläggning. En allmän VA-anläggning ska enligt 13 § vattentjänstlagen bland annat fylla sitt 
ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet, vilket i praktiken har ansetts betyda att den 
ska uppfylla ett antal i rättspraxis framvuxna säkerhets- och dimensioneringskrav. Skyldigheten 
enligt LAV att avleda dag- och dränvatten inträder endast där det är beslutat om 
verksamhetsområde. 
 
Bland annat ska VA-huvudmannen klara att avleda dimensionerande regn inom 
verksamhetsområde för dagvatten. Vilken återkomsttid för regnet som är dimensionerande beror 
på typ av bebyggelse. För dämningsskador efter regn som är större än vad den allmänna 
anläggningen behöver vara dimensionerad för, har va-huvudmannen däremot inget ansvar. 
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3. Miljöbalken (MB) 
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en 
verksamhet. De ska också ligga till grund för prövning av anmälnings- och tillståndsärenden.  
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att ansöka om tillstånd eller anmäla en 
verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig. Det är också denne som ansvar för att 
miljöbalkens alla bestämmelser efterlevs. 
 
Utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten eller utsläpp av annat vatten än avloppsvatten på ett sätt som kan medföra olägenhet 
för människors hälsa eller miljön utgör s.k. miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § 1 och 2 MB. 
Definitionen av avloppsvatten återfinns i 9 kap 2 § MB: 

 
Med avloppsvatten avses 
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,  
2. vatten som använts för kylning,  
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters 
räkning, eller  
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 
 
Det är framför allt punkt 3 som behandlar dagvatten och det framgår att det endast är 
dagvattenhantering inom detaljplanelagt område som avses, och att det inte får vara fråga om 
avledningen för en viss eller vissa fastigheters räkning. Dagvattenhantering utanför en detaljplan 
eller avledande för en viss eller vissa fastigheters räkning inom detaljplaneområde, betraktas 
därmed normalt inte som utsläpp av avloppsvatten, men omfattas lika fullt av begreppet 
miljöfarlig verksamhet genom 9 kap. 1 2p (”utsläpp av annat vatten”). Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler gäller även för sådant dagvatten som faller utanför definitionen av avloppsvatten. 
Den viktigaste skillnaden är att en anläggning som inrättas för att ta hand om dagvatten som inte 
är avloppsvatten, inte omfattas av kravet på anmälan för avloppsanläggningar. 
 
I 11 kap. MB regleras vattenverksamhet. Med markavvattning, som är en form av 
vattenverksamhet, avses en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om 
avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för 
att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för 
något visst ändamål (11 kap 1 § MB). 
 
Dagvattenhantering kan därmed beroende på omständigheterna antingen utgöra en miljöfarlig 
verksamhet eller en vattenverksamhet. Konstruktionen i MB gör att det inte kan vara ett 
markavvattningsföretag, när det är fråga om avledande av avloppsvatten. För det fall 
dagvattenhantering i ett visst fall varken betraktas som avledande av avloppsvatten eller som 
markavvattning, kan det i vissa fall i stället klassificeras som skyddsdikning. 
 
Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet - Enligt 9 kap 7 § MB ska 
avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

47



Rutin Kommunledningsförvaltningen Sida 21 (82) 

  
 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Inrättande av dagvattenanläggningar inom 
detaljplanelagt område som omfattas av 9 kap 2 § 3 p MB är anmälningspliktiga till kommunen. 
 
Bestämmelser om tillsyn - Bestämmelser om tillsyn över verksamhet och åtgärder som omfattas 
av MB finns i 26 kap MB, samt i miljötillsynsförordningen 2011:13. 
Av 26 kap 1 § MB framgår att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan i 
nödvändig utsträckning ska kontrollera efterlevnaden av MB samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av MB samt vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse. 
 
Enligt 26 kap 9 § MB kan tillsynsmyndigheten meddela förelägganden och förbud i enskilda fall. 
Grunden för föreläggandet eller förbudet kan vara att ett visst beslut överträtts i något avseende, 
men det kan också grundas direkt på MB:s bestämmelser, till exempel de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. Eftersom dessa i bestämmelser gäller mot alla, kan förelägganden då 
riktas också mot privatpersoner, enligt vad som närmare sägs i 2 kap MB. 
 

4. Plan- och bygglagen (PBL) 
För den kommunala planeringen gäller i första hand plan- och bygglagen (PBL), plan- och 
byggförordningen (2011:338, PBF) samt föreskrifter och allmänna råd från Boverket (se till 
exempel BBR, Boverkets byggregler). 
 
Enligt 3 kap 1 § PBL är kommunen skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. En översiktsplan är emellertid inte bindande, se 3 kap 3 § PBL. Syftet med 
översiktsplaneringen är att vägleda kommunen när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov 
och andra tillståndsprövningar. Det kan också handla om att sätta övergripande mål, att ange 
generella principer för dagvattenhanteringen, att göra avvägningar gentemot bebyggelseintressen 
och att definiera eventuellt behov av ett mer detaljerat underlag för olika delområden. 
Enligt 3 kap 5 § PBL ska det av översiktsplanen framgå vad kommunen har för syn på risken för 
skador på den byggda miljön, som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. 
 
Underlag som enligt Boverket, ur ett dagvattenperspektiv, bör användas när översiktsplanen 
formas är kartläggningar och utredningar om exempelvis geologi och hydrologi, vilka områden 
som är översvämningsområden och vilka områden som är låglänta eller saknar 
avrinningsmöjligheter och därför är svåra att avvattna. Här kan nämnas sådana utredningar som 
ska göras inom ramen för översvämningskarteringen, där såväl kartor för översvämningshotade 
områden (Hotkartor) som kartor för översvämningsrisker inom dessa områden ska beskrivas 
(Riskartor). Dessa karteringar styrs av genom lagen om skydd mot olyckor. Det är Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska peka ut områden med betydande 
översvämningsrisker, och MSB tillsammans med länsstyrelserna som tar fram hotkartor och 
riskkartor som sedan alltså bland annat ska tjäna som ett underlag för den kommunala 
planeringen. 
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Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk för bebyggelse 
ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Är dagvattnet ett problem som behöver 
lösas för att marken ska anses vara lämplig ska kommunen kunna visa att ett genomförande av 
detaljplanen klarar av att lösa problemet. I vissa fall kan det räcka att kommunen i 
planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska genomföras. I andra fall kan 
kommunen också behöva införa särskilda planbestämmelser för att dagvattenlösningen ska kunna 
genomföras och marken ska bli lämplig. Hur dessa lösningar utformas kan bland annat vara 
beroende av de krav som anges i lagen om allmänna vattentjänster, LAV, samt de möjligheter 
som finns i fjärde kapitlet PBL att i detaljplanen genom planbestämmelser exempelvis reglera 
markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering och markens höjdläge och 
anordnande.  
 
Varje gång det är aktuellt att detaljplanelägga ett område ska kommunen klargöra om 
planområdet ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten eller om den exploatering som 
föranleder planläggningen medför att kommunens verksamhetsområde ska utvidgas eller att ett 
nytt verksamhetsområde ska bildas. 
 
Inom kommunen kan användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse och 
byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Både detaljplaner och 
områdesbestämmelser får rättsverkan, men det är endast detaljplaner som skapar byggrätt. Den 
bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden, 
vilket syftar till att förenkla lovhanteringen.  
 
Plankartan tillsammans med de planbestämmelser som planen förenats med, utgör de rättsligt 
bindande delarna i en detaljplan. Det är endast de bestämmelser som är nödvändiga för att uppnå 
planens syfte som ska ingå i planen. Vissa regleringar som markanvändning och 
genomförandetid, måste alltid finnas med. Annat, som bestämmelser om utformning och 
placering av byggnader samt markens höjdläge, får finnas med vid behov. Alla planbestämmelser 
måste dock ha stöd i 4 kap PBL och det gäller naturligtvis även planbestämmelser som har bäring 
på dagvattenfrågor. Om en planbestämmelse saknar lagstöd kan den inte åberopas mot enskilda. 
Vidare kan felaktiga eller missvisande planbestämmelser innebära ett skadeståndsansvar för 
kommunen om dessa medfört ökade kostnader för exploatörer eller fastighetsägare.  
 
Enligt Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) saknas möjlighet att med stöd i PBL föreskriva att 
exploatören, eller någon annan, ska utföra en viss anläggning. Det är inte heller möjligt att 
villkora bygglov med att en viss anläggning kommer till stånd. Det är dock möjligt för 
kommunen att i en detaljplan bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan 
försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg 
som är förenlig med detaljplanen, se 9 kap 12 § PBL. 
 
Den enskilde fastighetsägarens (exploatören) ansvar och skyldigheter vid bygg- eller markåtgärder 
inom fastigheten, ska följa de bestämmelser som kommunen angett i detaljplanen. Det kan då 
vara bestämmelser som angivits för att dagvattenhanteringen ska kunna lösas inom planområdet, 
som exempelvis en viss höjdsättning/lutning på marken eller att marken inte får hårdgöras. 
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Kommunen kan i detaljplan exempelvis reglera att en viss skyddsåtgärd för att motverka 
markförorening, olyckor, översvämning och erosion ska vidtas. 
 

5. Markanvisningsavtal 
När kommunen äger den mark som ska exploateras kan det vara aktuellt med ett 
markanvisningsavtal, vilket innebär att en intressent under den tid som avtalet löper ensam har 
rätt att förhandla med kommunen om förvärv av ett markområde. Avtalen måste även följa 
generella regler för avtal enligt exempelvis avtalslagen (AvtL 1915:218), jordabalken (1970:994) 
(JB), kommunallagen (2017:725) (KL), MB, LAV och PBL. 
 
Lagen om markanvisningar innebär att en kommun som har för avsikt att genomföra 
markanvisning måste anta riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser för markområden för bebyggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 
markprissättning.  
 

En viktig skillnad mellan markanvisningsavtal och exploateringsavtal är att i egenskap av 
fastighetsägare, så har kommunen mycket större frihet att reglera genom markanvisningsavtal än 
genom exploateringsavtal då ju kommunen inte är markägare. Det är dock väsentligt att 
kommunen skiljer på sin myndighetsutövande roll i PBL resp. MB samt sitt ansvar enligt LAV å 
ena sida, och sina möjligheter att som markägare styra över hur den egna marken ska användas å 
den andra sidan. En kommun kan därför i egenskap av markägare genom markanvisninsgsavtal 
genom köpekontraktet, exempelvis bestämma att man ska ha ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten på de egna fastigheterna, vilket alltså inte är möjlig att styra genom LAV eller PBL. 
Detta är dock i dagsläget inte möjligt att följa upp. 
 

6. Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det reglerar  
ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör när marken är  
privatägd. Avtalen måste även följa generella regler för avtal enligt exempelvis avtalslagen (AvtL 
1915:218), jordabalken (1970:994) (JB), kommunallagen (2017:725) (KL), MB, LAV och PBL. 
Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal, baserat på offentligrättsliga regler, mellan kommunen 
och en byggherre/exploatör och regleras bland annat i 6 kap. 39-43 §§ PBL.  
 
En viktig skillnad mellan markanvisningsavtal och exploateringsavtal är att i egenskap av 
fastighetsägare, så har kommunen mycket större frihet att reglera genom markanvisningsavtal än 
genom exploateringsavtal då ju kommunen inte är markägare. Det är dock väsentligt att 
kommunen skiljer på sin myndighetsutövande roll i PBL resp. MB samt sitt ansvar enligt LAV å 
ena sida, och sina möjligheter att som markägare styra över hur den egna marken ska användas å 
den andra sidan.  
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Bilaga 2 - Åtgärdsnivåer  

1. Inledning 
För att nå en långsiktig och hållbar dagvattenhantering ställs ökade krav på att samhällena lägger 
större fokus och genomför fler aktiva åtgärder för att minska dagvattnets miljöpåverkan. Miljön 
påverkas av utsläpp av dagvattenföroreningar och genom kraftiga flödestoppar till känsliga 
recipienter. 

Dagvattenhanteringen ska, enligt Halmstad kommuns riktlinjer, bidra till att skapa förutsättningar 
för att uppnå och bibehålla god status i Halmstads vattenförekomster. Det görs genom att 
planera för att förorenat dagvatten hanteras så nära källan som möjligt, att recipientens känslighet 
och skyddsvärde beaktas, samt att omhändertagande av dagvatten planeras för att inte försämra 
någon kvalitetsfaktor i recipienten. Dagvattenriktlinjer ska bidra till att lagstadgade krav för 
miljökvalitetsnormer för kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten uppnås, samt att 
dagvattnet nyttiggörs och att beredskap skapas för de utmaningar som uppstår genom ett 
förändrat klimat. 

Genom fördröjning och infiltration (kallad trög dagvattenhantering) längs hela förvaltningskedjan 
kan dagvattnets föroreningsinnehåll till recipienten reduceras. Detta förutsätter att 
dagvattenanläggningarna byggs på ett sådant sätt att föroreningar kan brytas ner eller fastläggas 
lokalt. 
 

2. Föroreningar i dagvatten och recipienter 
Källor till föroreningar i dagvatten är exempelvis trafik, förbränning, fria metallytor, kemikalier 
samt atmosfäriskt nedfall. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på vilken 
slags yta som dagvattnet runnit över. Även tiden mellan nederbördstillfällena påverkar 
föroreningshalterna. I de fall förorenat dagvattnet leds ut till recipienter såsom vattendrag, sjöar 
och hav utan föregående rening finns det större risk för negativ påverkan på vattenkvaliteten och 
vattenlevande organismer.  

Mest hållbart för att minimera föroreningsspridningen till våra vattendrag är att begränsa 
föroreningarna till dagvattnet redan vid källan. Man bör sträva efter att förhindra att regnvatten 
förorenas på sin väg, men också förhindra att rent dagvatten, och dagvatten som innehåller 
föroreningar, blandas. 

För mer information kring föroreningar, dess påverkan och källor, se bilaga 3 riktvärden för 
tillsyn av dagvatten. 
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2.1 Val av reningsteknik 
Vid val av reningsteknik är det viktigt att välja rätt teknik i förhållande till recipientens status, 
förväntade föroreningar från avrinningsområdet, deras halter i dagvattnet och förhållandet mellan 
partikelbundna och lösta föroreningar. Några andra aspekter som behöver beaktas vid val av 
teknik för att rena dagvatten är exempelvis platsspecifika förutsättningar, (tillgänglig yta, 
jordförhållandena, mm.), om teknikens syfte är rening eller om exempelvis även 
översvämningsskydd ska tillhandahållas, samt underhållsbehovet. Det är av stor vikt att 
anläggningarna utformas och dimensioneras på ett sätt som möjliggör att önskad reningseffekt 
uppnås. 

I många fall är det en fördel att eftersträva lösningar där dagvatten renas genom naturliga 
processer samtidigt som det fördröjs i väl utformade dagvattenanläggningar. Partikelbundna 
föroreningar kan exempelvis avskiljas genom att de sedimenterar (sjunker till botten), samt 
genom mekanisk filtrering. Föroreningar kan också bindas (adsorberas) till material som de 
passerar, eller avskiljas genom växtupptag eller nedbrytning av mikroorganismer. Vegetation i 
dagvattenanläggningar kan spela en viktig roll för reningen av vatten eftersom de tar upp 
näringsämnen, filtrerar vatten och bidrar med ytor för mikroorganismer att leva på. Vegetationen 
bidrar också långsiktigt till en god infiltrationsförmåga i marken. 

För mer information kring anläggningsfunktioner se bilaga 7 BlåGrönGråa-system. Det finns 
också en rad andra källor till information. Bland annat Svenskt vattens kunskapssammanställning, 
rapport nr 2016-05, på Stockholm vatten och avfalls hemsida Anläggningsjämförelser | 
Dagvatten (stockholmvattenochavfall.se), samt på VA-guidens sida för dagvatten, VA-guidens 
nya anläggningswiki | VA-guiden (vaguiden.se). 

 

2.2 Recipienter Halmstad kommun 
Med recipient i detta sammanhang avses naturliga vattendrag som är mottagare av dagvatten. Det 
finns också diken på allmän platsmark som mottar dagvatten inom kommunen. Dessa diken kan 
behöva särskild utredning för att klargöra äganderätt och ansvarsfördelning. Trafikverket har 
egna anläggningar, i vissa lägen är dessa påkopplade på kommunens dagvatten nät. 

Vattendragen i Halmstad kommuns har olika förutsättningar att ta emot vattenflöden. På grund 
av recipienternas olika storlek och hydrologiska förhållanden påverkas också mängden vatten de 
kan ta emot. Även de geologiska förhållandena påverkar känsligheten för flödesförändringar 
likaså om tillrinningsområdet för vattendraget har stor areal utdikat. Utdikade jordbruksmarker 
med snabb avledning ut i vattendraget gör generellt att vattendraget blir översvämningskänsligt 
och att använda det som recipient kan kräva fördröjning av dagvattnet.  

Påverkan från förorenat dagvatten på recipienters känslighet avseende MKN vatten och 
flödeskänslighet, skall alltid utredas för det specifika fallet, se checklista för dagvattenutredning i 
bilaga 8. 

Information om Halmstad kommuns vattenförekomster finns att finna på Länsstyrelsens 
vatteninformationssystem (VISS), Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se). 
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3. Åtgärdsnivåer och dagvattenhantering 
Åtgärdsnivån har tagits fram för att förtydliga vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla 
lagkrav och målen i stadens dagvattenriktlinjer vid ny-exploatering och ombyggnation. Halmstad 
kommuns dagvattenriktlinjer ska bidra till att lagstadgade krav för miljökvalitetsnormer för 
kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten uppnås, samt att dagvattnet nyttiggörs och att 
beredskap skapas för de utmaningar som uppstår genom ett förändrat klimat. Med god 
behovsstyrd planering går det att etablera lösningar som både renar dagvatten och rustar staden 
för att klara större vattenflöden och högre vattennivåer 
 
Dagvattenanläggningarna skall utformas och dimensioneras så att en hållbar dagvattenhantering 
uppnås, där ibland flera kombinationer av tekniker kan krävas för att nå målet. Åtgärdsnivån styr 
dimensionering och utformning för dagvattenanläggningarna.  
 
Utifrån nederbördsdata för Stockholm visar beräkningar utförda av Stockholm Vatten och Avfall, 
att anläggningar som kan magasinera avrinningen från 20 mm nederbörd för en förutbestämd yta, 
kan ta om hand om ca 90 procent av årsnederbörden och därmed bidra med rening av förorenat 
dagvatten så att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Sådana dagvattenanläggningar bidrar 
också med robusthet och viktiga säkerhetsmarginaler i stadens dagvattenförande system. 
 
System för att fördröja och rena dagvatten krävs vid all ny-exploatering och ombyggnation, samt 
där åtgärder behövs för att uppnå miljökvalitetsnormerna i recipienten. Syftet är att åstadkomma 
rening och trög avledning. Exempel på ombyggnation där detta kan beaktas är i samband med 
förtätning samt åtgärder som kan innebär stora ingrepp i gaturummet, samt i form av ny- eller 
ometablering av växtbäddar, med eller utan träd, i gatumiljö. Dagvatten från hårdgjorda ytor på 
kvartersmark och allmän mark ska renas lokalt till beslutad åtgärdsnivå.  
 
Vid planläggning ska planbeskrivningen, med stöd i dagvattenutredning, redovisa hur 
åtgärdsnivån kan uppfyllas och miljökvalitetsnormerna följas. Hur detta ska ske utreds i 
samhällsbyggnadsprocessen. Oavsett markägare kan detaljplaner som inte klarar 
miljökvalitetsnormerna komma att upphävas av Länsstyrelsen. Se vidare bilaga 4 allmän 
platsmark och bilaga 6 kvartersmark. 
 

3.1 Tillämpning av åtgärdsnivåer för dagvatten 
 Åtgärdsnivån anger den rening av dagvatten som ska tillämpas vid nyexploatering och 

ombyggnation. 

 Dagvatten från hårdgjorda ytor på allmän platsmark, och kvartersmark, ska ledas till 
lokala dagvattenanläggningar vilka dimensioneras enligt angivna åtgärdsnivåer beroende 
av bebyggelsetyp. 

 Systemen ska dimensioneras med en våtvolym på 5-20 mm, beroende på bebyggelsetyp, 
och ha en mer långtgående rening än sedimentation. För att ge tillräcklig avskiljning ska 
våtvolymen utformas som en permanentvolym, eller en volym som avtappas via ett 
filtrerande material med en hastighet som ger en effektiv avskiljning av föroreningar. 

 En mindre våtvolym kan accepteras i de fall dagvattenanläggningen ändå kan  
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uppnå syftet med åtgärdsnivån. Förväntad funktion och reningseffekt ska kunna 
redovisas. 

 Avsteg från åtgärdsnivåerna kan medges i de fall tekniska förutsättningar, naturliga 
förhållanden eller orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan medför att det inte är 
möjligt eller motiverat att dimensionera en dagvattenanläggning som ger den reduktion 
av föroreningar som behöver uppnås. Motiv och underlag ska i så fall redovisas. 

 

Kravställande åtgärdsnivåer redovisas i tabellen nedan. I Halmstad kommuns riktlinjer har olika 
krav för åtgärdsnivåer valts med hänsyn till bebyggelsetyp. Bebyggelsetyp har delats in enligt 
följande:  

 tät bostadsbebyggelse,  

 centrum/affärsområde  

 industri/trafikleder.  
 
Samtliga bebyggelsetyper inkluderar det lokala vägnätet. I tabellerna redogörs också för krav på 
avskiljande/uppsamlande funktion för oljeföroreningar. 
 
Tabell 3, Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten för olika markanvändning. (1 mm motsvarar 1 liter fördröjning per kvadratmeter hårdgjord yta). 

 
*1 Anläggningarna för dagvatten, ska klara av att rena avrinningen från exempelvis 20 mm nederbörd, alltså upp till 20 mm nederbörd. 
*2 Största behovsvolym mellan beräknad rening och beräknad fördröjning enligt P110 tabell 2.1 skall vara dimensioneringsgrundande för VA-
huvudmannens dagvattenanläggning.  

 

3.2 Förväntade föroreningar till följd av 
markanvändning 
Markanvändningen som planeras i en detaljplan eller som finns inom avrinningsområdet för ett 
ombyggnadsprojekt styr vilken åtgärdsnivå som det ställs krav på. Föroreningarna i dagvattnet 
förväntas öka med ökande hårdgörandegrad av ytorna, tätheten av bostäder och intensiteten i 
förväntad biltrafik.  
 
Vissa ytor kan ge upphov till dagvatten med särskilt höga föroreningskoncentrationer. Sådana 
ytor kräver extra uppmärksamhet. Exempel på sådana ytor är trafikleder med hög trafikintensitet, 
större parkeringsanläggningar och terminalområden, industrifastigheter med miljöfarlig 
verksamhet och fastigheter med viss typ av tak- och fasadbeklädnad.  
Åtgärdsnivåerna sätter krav på rening av förorenat dagvatten för de olika markanvändningarna. 
Nedan finns exempel och vägledning i hur de tre kategorierna kan definieras och tolkas. Dock 
behöver det i varje enskilt fall bedömas.  
 

Tät 

bostadsbebyggelse

Centrum- och 

affärsområden
Industri/trafikleder

Åtgärdsnivå (mm) *1 10 15 20

Krav på avskiljande/uppsamlande funktion 

av oljeföroreningar

Behov utreds och 

tydliggörs

Behov utreds och 

tydliggörs
JA

Fördröjning VA-huvudman*2 Utred behov enligt P110, tabell 2.1
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Riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering kravställer ej enskilda villor gällande åtgärdsnivåer för 
rening. Det finns dock andra riktlinjer att följa och information att hämta för hur kan man vara 
vattensmart på den egna fastigheten på lbva.se hemsida, Dagvatten hemma hos dig - 
Laholmsbuktens VA (lbva.se). 

3.2.1 Tät bostadsbebyggelse 
Med tät bebyggelse menas bostadsområden med radhusområden, gemensamma parkeringar 
och/eller flerbostadshus. Området domineras av bostäder men kan också innehålla någon 
kommunal eller annan service. Gatornas funktion är lokalgator och uppsamlingsgator och det kan 
finnas parkeringsytor. Hårdgörandegraden inom tät bebyggelse är uppskattningsvis mellan 60-80 
% (allmänplatsmark och kvartersmark inräknat). 

 

Figur 3 exempel på tät bebyggelse. T.v bostadsområde i Fyllinge och t.v. bostadsområde i Vallås 

3.2.2 Centrumbebyggelse / affärsområden 
Med centrumbebyggelse och affärsområden menas områden som har mycket tät bebyggelse eller 
stora hårdgjorda ytor. Området kan vara omfattas av många arbetsplatser, handel eller annan 
service som också ger upphov till en högre grad av fordonsrörelser i området. Gatorna kan vara 
trafikleder, uppsamlingsgator eller lokalgator. Hårdgörandegraden är ca > 80 % (allmänplatsmark 
och kvartersmark inräknat).  

  
Figur 4 Exempel på centrumområde/handel Högskolan och ICA Maxi t.v. Och Halmstad centrum t.h. 

3.2.3 Industri 
Med industri avses ytor med stor hårdgörandegrad och där det är svårt att på förhand beräkna 
vilka verksamheter, upplag av material eller andra föroreningskällor som kan uppstå. Trafiken kan 
vara tät med många tunga fordon, flera arbetsplatser och parkeringsytor eller annan service vilket 
ger hög hårdgörandegrad. Hårdgörandegraden kan vara >80 %.  
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Figur 5 Exempel på industriområden, t.v sannarps industriområde och t.h. Villhelmsfält. 

 

3.3 Tillämpning av åtgärdsnivån och 
dagvattenhantering 
Tillämpning av åtgärdsnivån kräver planering och genomtänkt höjdsättning, men också 
samarbete mellan teknikområden och förvaltningar. 
 
Åtgärdsnivån preciserar krav för dimensionering av dagvattenanläggningar så att beslutad rening 
av dagvatten uppnås. Kraven ska ge vägledning för val av tekniska lösningar som passar platsen. 
Reningsgraden påverkas bland annat av val av teknik, uppehållstid och utformning vilket behöver 
beaktas noga i varje enskilt fall. 
 
Att ha en mer långtgående rening än sedimentation innebär att det även kan finnas behov av att 
avskilja finare partiklar och lösta föroreningar, vilket är svårt att uppnå enbart via sedimentation. 
För att nå det önskade reningsbehovet så behövs mer lokala system på allmän platsmark och 
kvartersmark, som t.ex. regnbäddar och infiltrationsstråk, där man filtrera vattnet genom en 
markprofil. 
 
Åtgärdsnivån innebär att anläggningar för dagvatten ska klara att rena avrinningen från 20 mm 
nederbörd, alltså upp till 20 mm nederbörd, eller annan beslutad åtgärdsnivå. 

När man tar nederbördsmängden 20 mm och multiplicera den med en yta får man 
nederbördsvolymen. 20 mm regn som faller på 1 m2 hårdgjord yta, ger 20 liter vatten. Avrinnande 
dagvattenmängd får man om man multiplicerar denna volym med avrinningskoefficienten. I 
figuren nedan följer ett beräkningsexempel för den volym som behöver magasineras för att 
uppnå den renande effekten som åtgärdsnivån kräver. 
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Figur 6, beräkningsexempel magasinerande volym enligt åtgärdsnivå. 
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Dagvattenutredning skall genomföras enligt bilaga 8, checklista för dagvattenutredning.  
I de fall tekniska förutsättningar, naturliga förhållanden eller orimliga kostnader i förhållande till 
miljönyttan gör att dagvattenlösningar inte kan dimensioneras enligt åtgärdsnivån kan avsteg 
göras. Det är Halmstad kommun som beslutar om eventuella avsteg. En tydlig redovisning av 
skälen måste göras i dagvattenutredningen, eller i den utredning som ligger till grund för 
ombyggnation enligt annat förfarande. 
 
Enskilda olyckshändelser såsom trafikolyckor, brand etc. kan medföra utsläpp med höga 
koncentrationer av miljöfarliga ämnen. Skadliga ämnen kan då nå dagvattnet och därmed skada 
den närliggande miljön eller mottagande recipient. Vid platser där stor risk föreligger och där 
recipienten eller naturområdet är skyddsvärt ska skyddsåtgärder planeras in och följas upp där så 
krävs. 
 
Fördröjning för allmän VA-anläggning skall utredas där största behovsvolym ska vara 
dimensioneringsgrundande för anläggningen. Detta ska utredas mellan beräknad rening och 
beräknad fördröjning enligt Svenskt vattens publikation P110 tabell 2.1. 
 
Dagvattenanläggningar ska alltid utformas med en bräddfunktion som avleder flöden som 
överstiger anläggningens dimensionerande kapacitet så att samhällsviktiga funktioner inte störs 
och att skador på allmän egendom minimeras. Detta utförs med en genomtänkt höjdsättning där 
avrinningsvägar planeras i tidiga skedena och där viktiga funktioner samt bebyggelse undviks 
inom instängda områden. 
 
Långsiktig drift och förvaltning av dagvattenanläggningar ska möjliggöras så att funktion och 
målsättning upprätthålls. Drift och underhåll av dagvattenanläggningar ska kunna bedrivas 
rationellt, vilket bland annat innebär att det skall finnas god tillgänglighet och en plan för 
hantering av ansamlat sediment och föroreningar. Anläggningen för dagvatten skall planeras och 
anläggas för att möjliggöra tillsyn, skötsel och provtagning. 
 
Även där det inte är aktuellt att tillämpa åtgärdsnivån ska dagvattenhanteringen utvecklas i en 
hållbar riktning. Det innebär att det dagvatten som uppstår på hårdgjorda ytor i möjligaste mån 
ska renas och fördröjas på eller i anslutning till ytorna, det vill säga tas om hand lokalt.  
 

3.4 Avskiljande/uppsamlande funktion av 
oljeföroreningar 
Med avskiljande/uppsamlande funktion menas någon form av anläggning som kan avskilja 
och/eller uppsamla eventuella oljeföroreningar för området eller platsen. Detta kan utformas på 
ett flertal sätt och beror på behovet och de givna förutsättningarna. Se exempel på anläggningar 
där detta kan uppfyllas i bilaga 7, BlåGrönGråa-system. 

3.4.1 Parkeringshus 
Dagvatten från övertäckta parkeringshus ska i de flesta fall vara anslutna till spillvattennätet där 
oljeavskiljande funktion säkerställs innan anslutningspunkt till det allmänna spillvattennätet. Om 
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det översta däcket saknar tak ska dagvattnet därifrån antingen hanteras lokalt inom 
parkeringsplatsen eller i dagvattenanläggningar som ligger i anslutning till parkeringshuset. Det 
dagvatten som kvarstår efter lokalt omhändertagande kan i båda fallen ledas till dagvattennätet. 
LBVA ska kontaktas vid frågor rörande inkoppling till det allmänna VA-ledningsnätet. 
 

3.5 Begränsande flödesfaktorer för ledningsnät och 
recipienter 
Det kan i vissa fall finnas begränsad flödeskapacitet i befintliga dagvattenledningar vilket gör att 
en servisanslutnings dimension kan tilldelas av LBVA med begränsad dimension. Detta kan då 
påverka behoven för dimensionering av nya dagvattenanläggningar.  

3.5.1 Dikningsföretag 
Dikningsföretag är ett markavvattningsföretag som ger skyldigheter och rättigheter till att hålla en 
viss profil i diket som bestämts i ett tillstånd. De fastigheter som anses få nytta av 
dikningsföretaget, båtnadsområdet, är delägare och har en ägarandel som kopplas till kostnader 
för underhåll och upprätthållande av dikets profil. Ändras ägar- och nyttoförhållandena kan det 
vara aktuellt med en omförättning av dikningsföretaget.  

Dikningsföretaget är en juridisk person som är registrerad i ett offentligt arkiv, och förvaltas ofta 
av en styrelse. Det ska finnas en utsedd person i ett dikningsföretag som är aktförvarare och en 
syssloman som genomför underhåll osv. Många dikningsföretag har dock fallit i glömska men 
länsstyrelsen, som har tillsynsansvar för att dikningsföretagen håller sina profiler och åtaganden, 
kan förordna en syssloman om det behövs. 

Dikningsföretagets tillstånd ger både rättighet och skyldighet till att rensa och underhålla 
dikets/bäckens lagstadgade profil. Det är inte tillåtet att gräva bredare eller djupare än vad 
profilen som fastställts i tillståndet medger. Allt underhåll ska ske med försiktighet och kan 
behöva anmälas till länsstyrelsen (t.ex. om det är biotopskyddat). Finns misstanke om att arter 
skyddade av artskyddsförordning berörs måste även dispens för rensningen sökas. 

I de fall dagvattenflödet avleds till en recipient som är ett dikningsföretag så är det vanligt att 
diket/vattendraget är dimensionerat för en avrinning från omgivande mark på liter per sekund 
och hektar. Om flödet överstiger detta finns risk för att omgivande mark översvämmas. Detta 
behöver beaktas vid dimensionering av dagvattenanläggningarna uppströms och ofta innebär det 
behov av fördröjning av dagvatten innan påsläpp till diket/vattendraget. 1,5 l/s och ha kopplar 
inte till en reningsnivå utan är ett dimensioneringskrav som baseras på det tillståndsgivna 
dikningsföretaget. Beroende på hur dikesföretaget dimensionerats från första början kan olika 
fördröjningskrav gälla. Detta behöver kontrolleras i för varje recipient och dikesföretag.  
 

3.6 Infiltration av dagvatten 
Möjligheten till infiltration av dagvatten styrs av markens genomsläpplighet. Det kommer alltid 
att uppstå en avrinning från olika fördröjande dagvattenanläggningar i samband med tillräckligt 
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kraftiga regn. Tekniken för hållbar dagvattenhantering blir i områden med täta jordarter därför 
mer inriktad på att fördröja snarare än att infiltrera. 
 
Infiltration av dagvatten är något som ska eftersträvas, men det kan också finnas situationer när 
det inte är lämpligt. Några saker att beakta då infiltration är mindre lämpligt är bland annat: 

 Marken har dålig genomsläpplighet 
 Grundvattenytan ligger nära infiltrationsmagasinets botten 
 Marklagren innehåller föroreningar som kan föras vidare vid infiltration 

 Det finns risk för förorening av vattentäkt/vattenskyddsområde 
 Lägre liggande bebyggelse eller anläggningar kan påverkas 

 
Samråd ska ske med LBVA för lämpligheten av infiltration för aktuellt område. 
 

3.7 Säkerhet 
Det är viktigt att beakta säkerhetsrisker vid utformning av dagvattenanläggningar med större 
permanent vattenyta och där allmänheten rör sig. Till exempel kan släntlutningar anpassas, eller 
växtzoner planteras, och i vissa fall staket placeras, för att vattenanläggningar i byggd miljö ska ha 
ett tillfredsställande skydd mot olycksfall. 
 

3.8 Vattenskydd inom Halmstad kommun 
Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. På det 
viset säkras tillgången till dricksvattenförsörjningen i framtiden. Halmstad kommun har ett flertal 
grundvattentäkter som ligger i anslutning till befintlig eller planerad bebyggelse vilket också 
behöver tas hänsyn till vid dagvattenhantering. För grundvattentäkterna finns exempelvis 
skyddsföreskrifter som kan reglera hur dagvattenhantering kan utformas. Föreskrifter för 
vattenskyddsområden gäller inom de skyddsområden som beslutats för respektive 
grundvattentäkt. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, primär och sekundär skyddszon. För 
mer information besök LBVA’s hemsida, Vattenskydd - Laholmsbuktens VA (lbva.se). 
 

4. Tillsyn 
Målet för tillsyn är att huvudman, tillsynsmyndighet, verksamhetsutövare samt fastighetsägare får 
en tydlighet i tillsynsprocessen där det går att förhålla sig till, och kravställa mot, faktiska halter av 
föroreningar. Flödet från dagvattenanläggningar får inte orsaka skada på recipienten och påverka 
miljökvalitetsnormerna negativt. 
 
Som vägledning för att bedöma vad som är miljömässigt motiverat vid utsläpp av dagvatten 
använder Miljönämnden generella riktvärden som anges i bilaga 3, riktvärden för tillsyn av 
dagvatten. Riktvärdena är ett verktyg för tillsyn och inte en dimensioneringsförutsättning för 
dagvattenanläggningar. Platsspecifika bedömningar görs i varje enskilt fall på nya som befintliga 

60



Rutin Kommunledningsförvaltningen Sida 34 (82) 

  
 

anläggningar för dagvatten. Riktvärdena är inte juridiskt bindande utan ska ses som ett stöd vid 
tillsyn och planering.  
 
Verksamhetsutövaren har huvudansvaret för att de ämnen och flöden som släpps till 
dagvattensystemet och recipient inte skadar vattendraget. Miljönämnden är den myndighet som 
ansvarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Nya dagvattenanläggningar eller ändringar av 
befintliga anläggningar inom detaljplan ska anmälas till miljönämnden. 
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Bilaga 3 – Riktvärden för 
tillsyn 
 

Bilagan för tillsyn är en tabell med halter på föroreningar som ska gälla som riktvärden för tillsyn 
av dagvattenkvaliteten. Om dagvattnet överskrider halterna bör huvudmannen för VA alternativt 
annan verksamhetsutövare som är föremål för tillsynen vidta åtgärder uppströms för att minska 
föroreningshalterna.  

Riktvärdena gäller befintliga och nya system och gäller från och med antagande av detta 
dokument som är en i styrkedjan för kommunens vatten och VA-utveckling. Halterna kan 
komma att justeras utefter att tillsynsarbetet utvecklas och då behöver rutinerna dör 
dagvattenhantering bilaga 3 beslutas på nytt.  

 Då det i detta dokument inte kan infogas så långa och komplicerade tabeller eftersom det 
blir svårt med tillgänglighetsanpassningen och uppläsningen av dokumentet kommer 
tabellen bifogas separat i Pdf format för tillgänglighetsanpassning om dokumenten 
beslutas.  
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Bilaga 4 – Allmän 
platsmark 

1. Inledning 
Planering av dagvatten är ett övergripande ansvar mellan kommunens förvaltningar, bolag och 
exploatörer som behöver ske i samverkan. För exempelvis ett planområde är det många aktörer 
och faktorer som påverkar hur mycket dagvatten som genereras, och med vilken hastighet som 
det avleds. Uppströms liggande planområden, natur- och jordbruksområden som avvattnas ned 
mot samhället är viktiga förutsättningar att beakta, samtidigt som avvattningen också kan 
påverkas av nedströms förhållanden vid höga nivåer i näraliggande vattendrag. Det är av stor vikt 
att vi arbetar tillsammans och strävar mot ett samlat mål – en långsiktig och hållbar 
dagvattenhantering! Genom att arbeta mer med samverkan i dagvattenfrågan, där aktörer känner 
ansvar för att lösa dagvattenproblematiken, förväntas nyttor uppnås såsom: 

 Effektivare drift- och underhållsverksamhet genom god fördelning av förvaltningsansvar 
och en god samverkan mellan förvaltningarna. 

 Bättre förutsättningar vid ny- och reinvesteringar i infrastruktur genom tydligare principer 
för ansvarsfördelning och styrning av dagvattenhantering. 

 En etablerad samverkan kring dagvatten ger förbättrad möjlighet att möta framtida 
klimat. 

 Ökat fokus på dagvatten- och skyfallsfrågor i staden. 

2. Dagvattenhantering längs 
förvaltningskedjan 

Att ta ansvar för dagvattenhanteringen längs hela förvaltningskedjan handlar om att säkerställa ett 
långsiktigt och hållbart omhändertagande av dagvatten, genom att hantera regnvatten från det att 
det landat på en urban yta såsom tak, torg, gata och parkering till dess att det når våra recipienter. 
Med detta ansvarstagande skapar vi en robust och vattensmart stad, där vi också minskar 
påverkan på våra recipienter från våra urbana ytor.  
 
Lokal fördröjning och omhändertagande av dagvatten bidrar till att staden får en robusthet och 
viktiga säkerhetsmarginaler i de dagvattenförande systemen. Förutsättningar inom Halmstad 
kommun ska skapas för att möjliggöra trög avledning och infiltration av dagvatten nära källan, 
cirkulära flöden, samt se och nyttja dagvatten som en resurs som kan bidra till andra nyttor inom 
samhällsplaneringen. Vid planering av nya områden är det därför viktigt att tänka på den hållbara 
dagvattenhanteringen som en naturlig funktion i området. 
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Kommunen, den enskilda fastighetsägaren samt verksamhetsutövaren ska, enligt Halmstads 
kommuns riktlinjer, alla bära sitt ansvar för rening av förorenat dagvatten genom hela 
förvaltningskedjan så att lagstadgad miljökvalitetsnorm för vatten kan uppnås för aktuell 
recipient. 
 
Kvartersmark och allmän platsmark ska renas till avsedd åtgärdsnivå innan vidare avledning till 
ledningsnätet för dagvatten eller recipient, se åtgärdsnivåer i bilaga 2. 
 
För allmän platsmark, där förutsättningarna kan vara begränsade för att kunna uppfylla lokal 
rening enligt fastställda åtgärdsnivåer ska samordning och diskussion föras mellan Teknik- och 
fastighetsförvaltningen (TFF) och LBVA, där plan- och exploateringsgruppen inom LBVA tar 
beslut och samordnar med TFF. Där kan då sekundärt alternativ väljas med en kombination av 
lokala åtgärder för allmän platsmark, samt nyttjande av VA-huvudmannens 
dagvattenanläggningar för rening för att uppnå åtgärdsnivå. Viktigt är att i tidigt skede identifiera 
och fördela kostnader för investering, reinvestering samt drift- och skötsel. Detta görs via verktyg 
för ansvar- och kostnadsfördelning, se bilaga 5.  
 
I fysisk planering ska hänsyn tas till behov och möjlighet att omhänderta dagvatten för att skapa 
mervärden till andra samhällsnyttor såsom estetiska, ekologiska och välmående. 
 
Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare ska ha kunskap om sin miljöpåverkan och är 
skyldig att vidta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skada eller olägenhet för hälsa 
eller miljö. Förvaltaransvaret innebär att upprätthålla och utveckla funktionen eller ändamålen 
som avses med dagvattenanläggningen. I skötselansvaret ingår löpande och akut underhåll, 
återkommande insatser för att säkerställa anläggningens funktion samt tillsyn och bevakning av 
anläggningens status. 
 
Inom verksamhetsområdet (VO) ansvarar VA-huvudmannen för dimensionering av det allmänna 
dagvattensystemet för regn med viss återkomsttid enligt P110 tabell 2.1. Dagvatten från den 
allmänna dagvattenanläggningen ska ha en sådan kvalitet att det inte riskerar att leda till att 
miljökvalitetsnormerna i recipienterna inte kan uppnås. Då dagvatten avleds direkt från 
allmänplatsmark och ej via allmän dagvattenanläggning, till recipient är ej VA-huvudmannen 
ansvarig för att dagvattnet renas, och hanteras enligt gällande regelverk utan kommunen i övrigt. 
Vid ombyggnad av allmänna platser och kommunala gator och parkeringsytor ska huvudmannen 
för allmän platsmark/gata verka för att dagvatten hanteras i enlighet med dagvattenriktlinjerna. 
 
Ansvarsgräns för förvaltning av dagvattendammar som ingår i den allmänna VA-anläggningen, 
det vill säga där VA-huvudmannen bär ansvaret för den hydrauliska funktionen, följer 
ansvarsgränsen normalt samma som för investeringskostnaderna vid högsta vattenytan (HVY) 
för vilken dammen dimensionerats för. Upp till HVY ansvarar VA-huvudmannens driftbolag 
(LBVA) för drift- och underhåll på anläggningen, över denna yta sköter och driftar kommunens 
förvaltning (TFF) för allmän platsmark. Där nyttoperspektivet inverkar på behovet av 
skötselåtgärder skall också kostnadsfördelningen utgå från vem som har nyttan av åtgärden. 
Kostnadsfördelningen kan behöva utredas enligt bilaga 5, verktyg för ansvar och 
kostnadsfördelning. 
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3. Utformning av den allmänna VA-
anläggningen 

VA-huvudmannen ansvarar för utformningen av den allmänna VA-anläggningen upp till att det 
allmänna dagvattensystemet är fullt och dagvattnet når markytan i enlighet med praxis i Svenskt 
vattens publikation P110, (sidan 40, tabell 2.1). Denna visas också nedan som tabell 2. Vilka 
konsekvenser som uppstår när dagvattensystemet är fullt och vattnet rinner på markytan bestäms 
av hur bebyggelsen är utformad och höjdsatt. 
 
Dagvattensystemen dimensioneras i tre nivåer: 
1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad hjässdimensionering. 
2. Dagvattnet når markytan, så kallad markdimensionering. 
3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med skador på dessa som följd. 

 
Figur 7, Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer, källa Svenskt vattens publikation P110. 

 
 

Tabell 4, Minimikrav för VA-huvudmannen på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem. Källa, Svenskt vattens publikation P110, del av 
tabell 2.1. 

 
 

För vidare vägledning och praxis, hänvisas till Svenskt vattens Publikation P110 ”Avledning av 
dag-, drän-, och spillvatten” och P105, ”Hållbar dag- och dränvattenhantering”. 
https://www.svensktvatten.se/ 
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3.1 Bruknings- och anläggningsavgift allmän platsmark 
I vattentjänstlagens 27 § anges att den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och 
underhålls ska betala en avgift om vatten från den allmänna platsmarken inom 
verksamhetsområdet bortleds genom den allmänna VA-anläggningen. För lokalgator anses detta 
ansvar ligga hos fastighetsägarna som betjänas av lokalgatorna. För torg, parker, större vägar och 
liknande fördelas avgifterna bland allmän platsmarkshållarna.  

Antagen VA-taxa för dagvatten inom Halmstad kommun anger dagvattenavgifter för allmän 
platsmark och riktar sig till allmänplatsmarkhållare såsom t ex kommunerna och Trafikverket som 
äger och ansvarar för torg, parker och gatuytor som är anslutna till den allmänna 
dagvattenhanteringen. Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
enligt beslutad VA-taxa erlägga anläggningsavgift enligt särskilt upprättat avtal gällande ytor. 

VA-taxan gäller endast för avledning av dagvatten, och däri ingår inte kostnader för att hantera 
rening av förorenat dagvatten. Vid de tillfällen där VA-huvudmannens allmänna anläggning 
behöver nyttjas av annan part av kommunens förvaltningar eller bolag, för att uppnå önskad 
rening för dagvatten, kommer även annan kostnad att behöva klargöras. Detta görs i samband 
med verktyget för ansvar- och kostnadsfördelning genom samordning mellan berörda parter. 

4. Ansvarsgräns huvudman/fastighetsägare 
Den faktiska ansvarsgränsen mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen utgörs av den s.k. 
förbindelsepunkten. Det är den punkt som markerar den juridiska gränsen mellan den allmänna 
VA-anläggningen och fastighetens VA-installation. Förbindelsepunktens läge bestäms av VA-
huvudmannen och ska ligga i fastighetens omedelbara närhet, normalt ca 0,5 meter utanför 
fastighetsgränsen.  
 
Anmälan för att koppla på det allmänna dagvattensystemet ska göras och godkännas av LBVA. 
Tillsammans med denna anmälan ska tekniska beskrivningar samt ritningar på 
dagvattenanläggningen som är utformad för att uppfylla den lokala reningen enligt åtgärdsnivån 
på kvartersmarken eller allmänplatsmarken skickas in till LBVA för godkännande.   
 
Lokala krav och bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen regleras i de 
allmänna bestämmelserna för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
(ABVA) i Halmstads kommun. Principiellt vilar ansvaret för hanteringen av dagvatten på den 
som äger eller ansvarar för den markyta där dagvattnet uppkommer. 
 
Inom verksamhetsområde gäller att ansvarsgränsen mellan huvudman för allmän platsmark och 
VA-huvudmannen går där anordningsledningen från dagvattenbrunnen, som har till uppgift att 
avvattna markytan, är ansluten till VA-huvudmannens ledningssystem för dagvatten. Brunnar och 
anordningsledningar är således huvudmannen för allmän platsmarks ansvar.  
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Figur 8, principskiss över ansvar inom VO och detaljplaner, källa Uppsala Vatten. 
 
Figuren visar principskiss över var ansvarsgränserna går dä fastighetsägares ansvar är markerat 
med rött, väghållaren samt huvudman för allmän platsmark med orange, och VA-huvudman med 
grönt. 

5. Översvämnings- och skyfallsplanering 
Fram till år 2100 förväntas klimatförändringar leda till att det i Halland blir ökad och mer intensiv 
nederbörd med fler översvämningar som följd. Medelvattennivån för havet beräknas öka med ungefär en 
meter och medeltemperaturen stiger, med fler och mer långvariga värmeböljor som följd. Halmstad 
kommun arbetar (2021) med att ta fram en klimatanpassningsplan. I planen pekas de områden i 
kommunen ut som är mest utsatta för översvämningsrisk. Det är också i dessa som de första åtgärderna 
föreslås sättas in de kommande åren. Mer information kan finnas på Halmstads kommuns hemsida. 
 
Hanteringen av skyfall kan klaras ut i så kallade skyfallskarteringar. Skyfallshantering är en mycket viktig 
fråga för samhällsplanering och stora översvämningsytor och ytliga avledningsstråk som kan hantera stora 
dagvattenvolymer behöver identifieras. Under största delen av tiden kan ytorna användas för rekreation 
med mera i väntan på skyfallen, så kallade mångfunktionella ytor (Boverket 2010). Kommunen ska vid 
planläggning säkerställa att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
bland annat risken för översvämning. Vidare ska mark och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  
 
Samhällenas höjdsättning är mycket viktig för att hantera dagvattnet vid dessa situationer. Med en säker 
höjdsättning av byggnader, gator och övrig omgivning kan stor säkerhet skapas för att undvika skador på 
byggnader med mera. 
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För mer information se: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/rekommendationer-for-
hantering-av-oversvamning-till-foljd-av-skyfall.html 
 
Den del av dagvattenavrinningen som inte ryms i dagvattensystemen måste fördröjas eller avledas ytledes. 
Lågstråk och instängda områden bör undvikas att bebyggas. Öppna stråk för dagvatten kan leda bort 
mycket stora flöden jämfört med markförlagda dagvattenledningar. Kapaciteten för exempelvis ett 
svackdike, med svag släntlutning, är nästan 10 gånger större än för en rörledning vid samma fyllnadsgrad. 
En förutsättning är dock att dessa ytliga vattenvägar underhålls för att behålla sin kapacitet. Detta medför 
att hantering av extrema nederbördstillfällen med fördel sker genom öppna ytliga avledningssystem. 
 
I bilaga 8, checklista för dagvattenutredning finns punkter som ska beaktas i samband med planering för 
att minska risken för skador vid översvämningar, samt säkerställa skyfallsvägar. 

6. Utanför verksamhetsområde (VO) 
För hantering, bortledning och rening av dagvatten utanför verksamhetsområden, ansvarar 
Verksamhetsutövaren/fastighetsägaren, respektive huvudmannen för väg och allmän mark under 
enskilt huvudmannaskap. 

7. Drift och skötsel 
Hur vi styr utformning av dagvattenanläggningar påverkar i hög grad också möjligheten för 
skötsel och uppnådd funktion, samt hur vi kan bidra till andra nyttor såsom rekreation och 
biologisk mångfald. Skötsel behöver beaktas tidigt i samband med dagvattenutredningen för att 
sedan följas upp genom projektets olika delar. Att möjliggöra för den långsiktiga skötseln- och 
funktionsuppföljningen i driftskedet, är av stor vikt.  

Vid sedimentavskiljning och oljeavskiljning behöver det säkerställas att huvuddelen av rensningen 
kan ske kostnadseffektivt och med minsta risk för påverkan på naturvärden. En viktig fråga att 
ställa vid planering av anläggningen är hur avvattningen av upptaget sediment ska ske. Kan det 
läggas upp invid för att avvattnas och sedan transporteras bort? Eller behöver annan åtgärd 
vidtas? 

Något som förenklar skötsel av dagvattenanläggningar är tillgängligheten, där skötselvägar 
behöver planeras för, och bevaras för, långsiktig skötsel, samt beaktas för kostnader. 

Inför projektering ska planering göras för att säkerställa framtida förutsättningar för drift och 
underhåll. Det innefattar bland annat tillgängligheten, dvs körbara ytor för arbetsmaskiner att 
komma till anläggningen. Om det inte är möjligt att avsätta ytor behöver medvetenhet och 
utrymme i budgeten finnas ifall skötselåtgärderna blir mer komplicerade. Även en 
kostnadsberäkning ska göras för framtida underhåll. 
 
Dagvattenanläggningens funktion skall säkerställas genom en utarbetad skötselplan som visar hur 
diken, kulvertar och rännstensbrunnar skall underhållas. Skötselplaner och rutiner för skötsel av 
dagvattenanläggningar och BGG-system behöver tas med i budgeten.  
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Regelbunden skötsel av gator behövs för att begränsa föroreningsspridningen till dagvattnet. När 
gatan rengörs sopas föroreningar upp i stället för att följa med dagvattnet. Dagvattenbrunnar 
behöver regelbundet tömmas på slam för att förhindra slamflykt, samt förhindra att föroreningar 
fortsätter att urlakas från slammet och följa med dagvatten till recipient eller vidare till nedströms 
anläggningar. Gatubrunnar i gator som nyasfalterats ska tömmas snarast efter asfaltering. 
 
För att dagvattenanläggningar ska uppfylla sin funktion krävs kontinuerlig skötsel och tillsyn.  
En del i skötsel är den löpande driften. Generellt skiljer sig inte skötseln av BGG-system 
nämnvärt jämfört med traditionella växtbäddar och dagvattenbrunnar. Vissa moment måste dock 
adderas för att sköta konstruktionerna i ett BGG-system. Behov för drift och underhåll av olika 
typer av BGG-system redogörs mer i bilaga 7, blågröngråa system. Till en början rekommenderas 
kortare intervall för att ge driftspersonalens kännedom om BGG-systemen. Med tiden kan 
frekvensen justeras. Det kan också krävas driftåtgärder vid kraftigare regn, det vill säga regn som 
t.ex. skapar ett större flöde än ett 1-årsregn med varaktighet 10 minuter eller som genererar en 
regnmängd större än 20 mm under ett dygn. Kontroll bör utföras inom 24 timmar efter att regnet 
har upphört.  
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Bilaga 5 – Verktyg för 
ansvar och 
kostnadsfördelning 
1 Inledning  
Inom Halmstad kommun finns olika traditioner och olika förväntningar på hur ansvaret för 
dagvattenhanteringen ska fördelas mellan kommunen.   
För att tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen och mellan kommunens olika interna 
och externa aktörer arbetas nu ett verktyg fram för att fungera som stöd i arbetet med att 
fördela ansvar och kostnader för dagvattenåtgärder, eller där dagvatten kan nyttjas som resurs 
för att stödja andra funktioner i samhällsbyggandet.   
I detta dokument beskrivs de principer som verktyget föreslås baseras på, för att kunna 
fungera som ett första utkast till vidare arbete.  
  

2. Metodbeskrivning  
Metoden är utformad för anläggningar med avgränsat och väl definierat avrinningsområde. 
Den kan även tillämpas för anläggningar med omfattande och komplexa avrinningsområden, 
men i regel behövs då en särskild utredning för det enskilda fallet.  
 
Ansvaret för dagvattenhantering klargörs i följande huvudsteg:  

2.1 Identifiera lämplig ansvarig för anläggningen  
2.2 Bestäm hur finansieringen ska fördelas  
2.3 Bestäm hur drift och underhåll av anläggningen ska hanteras  
2.4 Bestäm hur tillsyn av anläggningen enligt miljöbalken ska hanteras  
2.5 Bestäm hur ansvar för översvämningar i anslutning till anläggningen ska hanteras  

 
Till stöd för metoden används tillhörande checklista. Här följer en vägledning för arbetet med 
stöd av checklistan.  
  

2.1 Identifiera lämplig ansvarig  
1. Ange typ av dagvattenanläggning  
2. Beskriv uppströms förhållanden: ange vilken typ av mark som finns uppströms och därmed 
belastar anläggningen med dagvatten och eventuellt föroreningar. Ange även fördelningen 
mellan dessa ytor. Fördelningen kan baseras på area, medelflöde, maxflöde eller annat. Ange 
vilken eller vilka fördelningsnycklar som använts. Ange för varje delflöde om det finns av 
rening och/eller fördröjning.  
3. Ange på samma sätt uppströms anläggningar. Ange deras andel med samma 
fördelningsnyckel som för marktyper ovan. Om det finns en allmän dagvattenanläggning, 
bedöm hur stor del av ovan angivna marktyper som avvattnas via denna.  

70



Rutin Kommunledningsförvaltningen Sida 44 (82) 

  
 

4. Beskriv nedströms förhållanden. I första hand anges vad som ligger närmast nedströms, 
men ibland kan flera steg till och med recipient behöva anges.  
5. Ange vem som har rådighet över anläggningen i egenskap av markägare, genom 
ledningsrätt, servitutsavtal eller andra avtal. Fokusera på vilken rådighet en eventuell ansvarig 
har eller kan få.  
6. Bedöm utifrån uppgifter under 1-5 vem som är lämplig ansvarig för 
dagvattenanläggningen.  
 

Kommentar:  

Ta ställning till om anläggningens avrinningsområde är litet/avgränsat eller 
omfattande/komplext. I det senare fallet kan det behöva göras en särskild utredning, 
men ibland är någon form av avgränsning eller förenkling möjlig.   
 

Steg 1-3: Dessa steg är grundläggande och styrande för den fortsatta fördelningen av 
ansvar och kostnader. Man bör fundera på om det finns svårigheter redan här eller om 
det är något sånär entydigt.  
  
I steg 2 identifieras olika markanvändning. När man fördelar andelen mellan dessa kan 
man välja att vikta ytan med en avrinningskoefficient. Men det finns också andra sätt att 
fördela, till exempel maximalt flöde från respektive område eller belastning.  
  
I steg 3 identifierar man uppströms anläggningar. De kan överlappa med de markytor 
som anges i steg 2, men fördelningen baseras nu på vem som ansvarar för belastningen. 
Är det en allmän eller enskild anläggning? Är det en gemensamhetsanläggning? Här kan 
också verksamhetsområdet ha betydelse.  
  
Steg 4: Nedströms förhållanden har betydelse för fördelning av kostnader men även för 
vem som är lämplig ansvarig. Vad ansluter anläggningen till och vem ansvarar för den?  
  
Steg 5: Rådigheten kan ha betydelse för vem som är lämplig ansvarig. Ofta har det 
betydelse vem som är markägare men rådigheten kan säkras genom ledningsrätt eller 
servitut. När man fyller i denna bör man därför ha en uppfattning om vem eller vilka 
som är tänkbara huvudmän. Det är deras rådighet som ska beskrivas.  

  

2.2 Finansiering av dagvattenanläggning  
7. Bedöm vilken typ av kostnader som ska fördelas. Ange även i förekommande fall när den 
ansvarige för dagvattenanläggningen ska betala en avgift till anläggningsägare nedströms för 
rätten att nyttja anläggningen för rening av förorenat dagvatten.  
8. Fördela respektive typ av kostnad utifrån punkt 2-4 ovan. Kostnaden för bortledning 
fördelas utifrån de ytor och anläggningar som belastar anläggningen. Kostnaden för rening 
och fördröjning fördelas utifrån de ytor varifrån dagvatten med detta behov avleds. De 
fastigheter som finns inom verksamhetsområdet betalar avgifter enligt VA-taxan, övriga 
enligt särskilda avtal.  
  

2.3 Drift och underhåll av dagvattenanläggning  
9. Bedöm vem som är mest lämpad att utföra drift och underhåll av dagvattenanläggningen, 
och klargör på vilka villkor. Ansvarige för anläggningen kan välja att anlita någon annan, för 
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drift och underhåll av anläggningen. Uppdraget kan, men behöver inte, innefatta egenkontroll 
och redovisning av miljöpåverkan.  
  

2.4 Tillsyn av dagvattenanläggningen enligt miljöbalken  
10. Ange vilken typ av tillsyn som kommer att behöva utföras.  
11. Ange vem som är ansvarig verksamhetsutövare. Ansvarige för anläggningen är normalt 
verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Ansvaret för miljörapport och egenkontroll kan också 
överlåtas åt den som ansvarar för drift och underhåll. Om en viss verksamhet uppströms 
svarar för en betydande del av föroreningen, ska den utgöra en verksamhet i miljöbalkens 
mening och följas upp separat.  
  

2.5 ansvar för skador vid översvämning 
12. Bedöm vilka risker för översvämning som kan finnas i anslutning till anläggningen och 
vilka funktionskrav som ställs med hänsyn till detta. Ange i förekommande fall 
dimensionerande återkomsttid för normal funktion, högflödesfunktion och förbiledning.  
  

3. Checklistan  
Här följer ett första utkast av checklista för att fungera som verktyg vid genomförandet av 
metodbeskrivningen ovan.  
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Nr Typ Check Andel
Behov av 

rening

Behov av 

fördröjning

Behov vars nytta 

anläggningen 

bidrar till

Info

1 Typ av dagvattenanläggning

1.1 Brunn/galler

1.2 Ledning/kulvert

1.3 Dike

1.4 Pumpstation

1.5 Damm

1.6 Reningsanläggning

1.7 Fördröjningsanläggning

1.8 Annat

2 Uppströms mark

2.1 Naturmark

2.2 Jordbruksmark

2.3 Väg / allmän platsmark

2.4 Kvartersmark

2.5 Annat

3 Uppströms anläggning

3.1 Allmän dagvattenanläggning

3.2 Enskild dagvattenanläggning

3.3 Markavvattningsföretag

3.4 Annan gemensamhetsanläggning
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Bilaga 6 - Kvartersmark 
 

1. Förvaltningskedjan på kvartersmark 
Kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering fastställer en åtgärdsnivå för rening 
genom lokalt omhändertagande som ska ske närmast källan, det vill säga där föroreningarna 
uppstår på kvartersmark såväl som på allmänplatsmark. Utgångspunkten är att omhändertagandet 
av dagvatten nära källan ska effektivisera reningen men också möjliggöra att dagvattnet kan 
användas som en resurs. Exempelvis i fastighetsnära cirkulära system där det kan ersätta en andel 
av dricksvattnet eller som kvalitetshöjande faktor på gröna ytor.  

Den lokala reningen ska utformas så att den omhändertar och renar dagvattnet enligt 
åtgärdsnivån innan anslutningsledningen (servisen) till den allmänna dagvattenanläggningen som 
så långt det är möjligt ska anläggas helt inom allmänplatsmark.  

Kommunens ansvar för samhällsplaneringen medför att det i detaljplaneringen måste säkerställas 
ett flertal saker för att byggnationen ska anses lämplig.  

2. Detaljplanering och miljökvalitetsnormerna för 
vatten 

Miljökvalitetsnormen för vatten uppnås generellt inte i recipienterna i Halmstads kommun, det 
enda undantaget är Brearedssjön (recipient för dagvatten från Simlångsdalen). Dagvatten från 
urbana ytor har negativ påverkan på vattenkvaliteten och vattenanknutna ekosystem i Nissan, 
Fylleån, Suseån, Skintan, Nyrebäcken/Tylebäck och kustvattnet. I områden där dagvatten ska 
släppas till en recipient där miljökvalitetsnormen inte uppnås måste kommunen redovisa mycket 
noga hur ny exploatering, ombyggnationer och andra projekt inte orsakar ytterliga negativ 
påverkan på vattenkvaliteten eller äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen.  

Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk för bebyggelse 
ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Dagvattnet behöver omhändertas på ett 
sätt som inte påverkar MKN vatten negativt och detta ska kommunen kunna beskriva och 
genomföra. I vissa fall kan det räcka att kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar 
hur lösningen ska genomföras. Hur dessa lösningar utformas kan bland annat vara beroende av 
de krav som anges i lagen om allmänna vattentjänster, LAV, samt de möjligheter som finns i 
fjärde kapitlet PBL att i detaljplanen genom planbestämmelser exempelvis reglera 
markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering och markens höjdläge och 
anordnande. De planbestämmelser som får användas är de som regleras av PBL 4 kapitlet och i 
boverkets föreskrifter om detaljplanering, kommunen kan inte formulera egna bestämmelser.  

En sammanställning av de lagrum som berör dagvatten och tillämpningen i detta dokument finns 
i bilaga 1.  
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2.1 Samhällsbyggnadsprocessen och 
dagvattenhantering  

För att kunna implementera åtgärdsnivån för rening av dagvatten är det viktigt att frågorna 
kommer in i ett tidigt skede och diskuteras med exploatören/exploatörerna på ett 
lösningsorienterat och inspirerande sätt. Kommunen behöver ta fram ett sammanställt 
informationsmaterial att presentera för exploatören, för att på ett tydligt sätt kommunicera vilka 
förväntningar som ställs men framför allt vilka möjligheter som finns för exploatören att utforma 
och använda dagvattnet på ett hållbart sätt. Detta ligger som en punkt i implementering av 
åtgärderna Bilaga 9 Handlingsplan. 

Syftet med tidig dialog är att tydligt visa för exploatören vilka förväntningar och riktlinjer som 
kommer ställas gällande åtgärdsnivå för rening av dagvatten, omhändertagande av 
oljeföroreningar, samt fastighetsnära cirkulära flöden.  

2.1.1 Åtgärdsnivån för kvartersmark  
Åtgärdsnivån uttrycks i millimeter regn per hårdgjord yta inom exploateringsområdet. 
Exploatören bör få möjlighet att redan inledningsvis fundera på åtgärder för utformning av 
exempelvis tak eller kvartersmark som kan minimera hårda ytor och därmed minimera behovet 
av rening genom lokalt omhändertagande.  

  
*1 Anläggningarna för dagvatten, ska klara av att rena avrinningen från exempelvis 20 mm nederbörd, alltså upp till 20 mm nederbörd. 
*2 Största behovsvolym mellan beräknad rening och beräknad fördröjning enligt P110 tabell 2.1 skall vara dimensioneringsgrundande för VA-
huvudmannens dagvattenanläggning.  

 

2.1.2 Dialog med exploatören 
En tidig dialog ska föras med exploatören  redan i initieringsskedet i samhällsbyggnadsprocessen. 
Om exploatören beviljas planbesked ska information om att kommunen har riktlinjer för 
dagvattenhantering som kommer att påverka exploateringen lämnas.  

Det är viktigt att exploatören blir införstådd i vad riktlinjerna för dagvattenhantering innebär 
samt vilken åtgärdsnivå som kommer att gälla i för kvartersmarken i planen. Exploatören 
behöver bli införstådd i att kommunen måste säkerställa att reningen kan ske genom lokalt 
omhändertagande och om exploatören inte är villig att omhänderta det på kvartersmark kan det 
komma att krävas att mer mark avsätts som allmän platsmark i planen för att kunna lösa den 
lokala reningen. Det kan också visa sig att exploateringen inte är lämplig ifall exploateringen inte 
genomförs på ett sätt som möjliggör rening av dagvatten nära källan.  

Exploatören ska i ett tidigt skede bli informerad om hur exploateringen kan minska behoven av 
lokal rening exempelvis genom att minska ner på hårdgjorda ytor i utformningen, planera för 
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gröna tak eller omhändertagande av dagvatten från taket för vattensmarta lösningar i fastigheten 
för toalettspolning eller liknande.  

2.1.3 Detaljplanering på kvartersmark 
Det finns inga planbestämmelser som direkt styr dagvattenhanteringen på kvartersmark, därför är 
det viktigt att det råder samförstånd så att förvaltningskedjan för dagvatten kan upprättas för 
exploateringen redan från fastigheten och kvartersmarken.  

I de fallen det finns en privat exploatör som äger marken krävs en tidig dialog om 
dagvattenhanteringen ska ske i exploatörens regi på kvartersmark eller om kommunen kan 
behöva ta i anspråk kvartersmark för att omhänderta dagvatten till åtgärdsnivån på den allmänna 
platsmarken. Investeringskostnaderna för den allmänna anläggningen kommer då läggas på 
exploatören men driftskostnaderna kommer att belasta VA-huvudmannen. Det är då en 
exploateringskostnad som tas ut istället för en anslutningsavgift.  

Det är viktigt att exploatören har möjlighet att påverka utformningen av kvartersmarken i 
samverkan med detaljplaneläggningen. Planarkitekten ska i samverkan med exploatören förstärka 
de områden som är lämpliga för lokal rening i detaljplanen genom planbestämmelser.  

I de fall kommunen äger marken ska en tidig dialog med exploatörer ge information om de krav 
som ställs på rening till åtgärdsnivån inom kvartersmark. Är det möjligt kan det i detaljplanen 
tydliggöras med planbestämmelser som förstärker syftet. 

Planbestämmelser: 

- Hårdgörandegrad med bestämmelse om att marken inte får hårdföras utan måste ha en 
infiltrerande funktion. Krav om marklov för hårdgörande ska krävas. 

- Prickmark med bestämmelse att inga anläggningar eller byggnader får uppföras inom 
området som motsäger syftet att ytan ska kunna infiltrera vatten.  

-  Höjdsättning av områden där det område som ska ha dagvattenhanteringen läggs som en 
lågpunkt i relation till omgivande marknivåer. Höjdsättningen måste planeras noga för att 
inte orsaka skada vid kraftiga nederbördsmängder/skyfall.    

Ovanstående planbestämmelser är möjliga att använda i skeden där det finns en tidig dialog med 
exploatören om hur kvartersmarken ska utformas. Det är svårare att använda planbestämmelser 
om man inte påförhand vet hur stor fastigheten kommer bli (innan fastighetsreglering) eller där 
det inte finns någon anknuten exploatör i detaljplaneskedet. 

2.1.4 Planbeskrivning och genomförandebeskrivningen 
I planbeskrivningen är det mycket viktigt att syftet med planbestämmelser om hårdgörandegrad 
med marklov, prickmark eller höjdsättning noga beskrivs. Eftersom det inte finns direkta 
planbestämmelser på plankartan måste informationen i planbeskrivningen vara så tydlig att det 
enkelt kan förstå vad som avses. I planbeskrivningen ska det framgå om exploatören valt att 
omhänderta dagvatten inom kvartersmark samt att ritningar och teknisk beskrivning ska lämnas 
vid anmälan till LBVA för anslutning till anordningsledningen (servisen) till det allmänna 
dagvattensystemet.  
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I genomförandebeskrivningen av planen ska syftet och förväntningarna på anslutningen från 
exploatören vara tydliga.  

2.1.5 Exploateringsavtal och markanvisningsavtal  
I exploateringsavtalet ska det skriftligen framgå information enligt punkterna nedan.  

- Vilken åtgärdsnivå som gäller för exploateringen i detaljplanen, åtgärdsnivån kan även 
hämtas i planbeskrivningen. 

- Att exploatören är ansvarig att ta fram ritningar och tekniska beskrivningar för 
dagvattenanläggningen. Dessa handlingar ska skickas till LBVA i samband med anmälan 
om påkoppling till anordningsledning (servis) för det allmänna dagvattensystemet.  

- Exploatören ska också informeras om att i de fall den allmänna dagvattenanläggningen 
inte uppnår riktvärdena vid tillsyn för dagvattenkvalitet kan LBVA bli förelagda att vidta 
åtgärder. Då kommer LBVA göra en översyn av anläggningar som är anslutna till det 
allmänna dagvattensystemet. Om anläggningarna på allmänplatsmark inte fungerar så som 
det är beskrivet, är ombyggd utan att det anmälts till LBVA eller är så eftersatt på grund 
av bristande underhåll kan LBVA ställa krav om att åtgärda dagvattenhanteringen på 
kvartersmarken.  

 

2.1.6 Bygglovsskedet 
I de fall exploateringen inte sker i direkt anslutning till antagen detaljplan eller av samma 
exploatör som varit delaktig i detaljplaneläggningen är det viktigt att samma information som 
ovan även ges i bygglovsskedet. När exploatören ansöker om bygglov inom detaljplan där 
åtgärdsnivån ska följas är det viktigt att samma information som i exploateringsavtalet lämnas: 

- Vilken åtgärdsnivå som gäller för exploateringen i detaljplanen, åtgärdsnivån kan även 
hämtas i planbeskrivningen. 

- Att exploatören är ansvarig att ta fram ritningar och tekniska beskrivningar för 
dagvattenanläggningen. Dessa handlingar ska skickas till LBVA i samband med anmälan 
om påkoppling till anordningsledning (servis) för det allmänna dagvattensystemet.  

- Exploatören ska också informeras om att i de fall den allmänna dagvattenanläggningen 
inte uppnår riktvärdena vid tillsyn för dagvattenkvalitet kan LBVA bli förelagda att vidta 
åtgärder. Då kommer LBVA göra en översyn av anläggningar som är anslutna till det 
allmänna dagvattensystemet. Om anläggningarna på allmänplatsmark inte fungerar så som 
det är beskrivet, är ombyggd utan att det anmälts till LBVA eller är så eftersatt på grund 
av bristande underhåll akn LBVA ställa krav om att åtgärda dagvattenhanteringen på 
kvartersmarken.  

 

2.1.7 Anslutning till den allmänna dagvattenanläggningen 
Exploatören ska i god tid anmäla påkoppling på allmänna VA-systemet. Vid anmälan ska det 
lämnas ritningar och teknisk beskrivning för hur den lokala reningen är utformad och fungerar. 
Vid påkoppling på den allmänna dagvattenanläggningen ska det säkerställas att den är utförd i 
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enlighet med ritningar och den tekniska beskrivningen och att den kommer att uppfylla sin 
funktion om rening till den åtgärdsnivå som är aktuell.   

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare ska ha 
kunskap om sin miljöpåverkan och är skyldig att vidta 
de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skada 
eller olägenhet för hälsa eller miljö.  
 

2.1.8 Drift och skötsel 
Skötsel och drift av anläggning inom kvartersmark sköts 
av fastighetsägaren så att funktion och rening säkerställs 
för att omhänderta vatten från den egna fastigheten upp 
till åtgärdsnivån.  

Drift- och skötselansvaret för anläggningen på 
kvartersmark innebär att upprätthålla och utveckla 
funktionen eller ändamålen som avses med 
dagvattenanläggningen. I skötselansvaret ingår löpande 
och akut underhåll, återkommande insatser för att 
säkerställa anläggningens funktion samt tillsyn och 
bevakning av anläggningens status. Principiellt vilar ansvaret för hanteringen av dagvatten på den 
som äger eller ansvarar för den markyta där dagvattnet uppkommer. 

3. Tillsyn. 
Tillsyn av dagvattenanläggningar sker av miljönämnden. Skulle dagvattenanläggningen visa sig 
släppa ut vatten med föroreningshalter över de riktvärden som beslutats i bilaga 3 kan 
tillsynsmyndigheten med stöd av miljöbalken förelägga LBVA eller annan ägare av 
dagvattenanläggningen att genomföra åtgärder. Om åtgärder i den allmänna 
dagvattenanläggningen inte är tillräckliga kan LBVA och miljönämnden utföra uppströmsarbete 
för att hitta källan till föroreningarna. Med hjälp av ritningar och tekniska beskrivningar har 
LBVA och miljönämnden mycket större möjligheter att följa upp förändringar i den lokala 
reningen som kan ha orsakat att dagvattenkvaliteten försämrats.  

Även tillsyn enligt plan och bygglagen är möjlig ifall förändringar på kvartersmarken har 
genomförts utan bygglov eller marklov för åtgärden.  
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Bilaga 7 – BlåGrönGrå 
system (BGG) 

1. Inledning 
BlåGrönGrå (BGG) är ett begrepp som syftar på integrering av funktioner inom 
dagvattenhantering (det Blå), vegetation (det Gröna) och hårdgjorda ytor (det Grå). Denna bilaga 
beskriver anläggningstyper som på olika sätt, och i olika grad, möjliggör att blåa, gröna och gråa 
funktioner samverkar på samma plats och i samma volym. Dagvatten renas i BGG-system genom 
att bland annat sedimentering, filtrering och nedbrytning av skadliga ämnen med hjälp av 
mikroorganismer. 
 
Syftet med denna bilaga är att i tidigt skede vara ett hjälpmedel för att lägga pusslet att skapa ett 
hållbart dagvattensystem som möter framtida komplexitet i dagens och framtida stadsmiljöer. 
Anläggningarna i denna bilaga kan då bland annat bidra till att dagvattenhantering och växtbäddar 
samsas med hårdgjorda ytor för att skapa en grönare och mer attraktiv stadsmiljö med lägre risk 
för översvämningar, ökade möjligheter att rena förorenat dagvatten innan det når våra 
recipienter, och att minskade konsekvenser för torka. 

2. Dagvattenanläggningar enligt BGG system 
Nedan är anläggningstyper beskrivna med förtydligande för vilka funktioner (BGG) som bedöms 
kunna uppnås. Det är av stor vikt att beakta de platsspecifika förutsättningarna, samt klargöra 
behoven, för att välja rätt typ av BGG-system, eller en kombination av dessa. Några anläggningar 
hanterar alla funktioner, andra anläggningar hanterar en eller två av dessa funktioner. Olika 
anläggningar hanterar också olika funktioner med olika resultat och med varierande effekt. Vad 
gäller drift, skötsel och anläggande beskrivs detta till viss del nedan, men behöver ytterligare 
beaktas. Kontakta kommunens berörda förvaltningar/bolag för att rådgöra vidare. 

2.1 Regnbäddar (Nedsänkta) BGG 
Regnbädd kan ses som en växtbädd fast utöver att vara ett utrymme för växternas rötter kan 
regnbädden även rena dagvatten och i viss utsträckning även fördröja dagvatten. 
En nedsänkt regnbädd innebär att den ligger lägre än omgivande mark så dagvatten kan rinna 
genom markavrinning till regnbädden och där magasinera på ytan för att sedan filtreras genom 
markbädden (regnbäddssubstrat). När dagvatten filtreras genom markbädden fångas olika grad av 
bland annat tungmetaller, PAH:er och fosfor upp i markbädden, som till viss del även avskiljer 
olja från dagvattnet. Under markbädden kan ett magasin anläggas av material där de mindre 
fraktionerna (upp till 32 mm) är bortsorterade så att en porositet på 30-40% uppnås. 
 
När dagvatten har filtrerats genom markbädden kan det vidare infiltrera ner i omgivande 
jordlager (om förhållandena tillåter), ledas till utrymme för magasinering (ex. öppet 
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förstärkningslager eller makadamdike) eller ledas vidare till ledningssystemet för dagvatten. Detta 
skapar en trögare dagvattenavledning som därmed avlastar ledningssystemet. 

 
Figur 9, Regnbädd nedsänkt, källa Stockholm vatten och avfall, illustration WRS. 

 

Fördelar 

 Bidrar till en grönare miljö 

 Kan anläggas så att de används i syfte att sänka hastigheten på trafikerade gator, är 
enklare för ambulanser att ta sig förbi än fartgupp 

 Goda reningsegenskaper 

 Skapar en trög dagvattenavledning 

 Kan lagra vatten till växterna under under en viss period 

 Bidrar till biologisk mångfald 

 Syftet är inte enbart tekniskt utan kan även integreras som en del i gestaltningen 
 
Nackdelar 

- Även om regnbäddar kan fördröja en del dagvatten är denna möjlighet begränsad och bör 
kompletteras med en effektivare lösning för fördröjning exempelvis svackdiken, öppna 
förstärkningslager eller makadamdike 

- Skräp från gatan samlas lätt i regnbädden 
 
Att tänka på 

o Om regnbädden anläggs inom områden med täta jordlager (ex. lera eller silt) måste den 
utformas på ett sätt så att den töms mot ledningsnätet för dagvatten eller utrymme avsett 
för magasinering av dagvatten 

o Om regnbäddar anläggs på innegårdar där bjälklag är anlagda måste extra hänsyn till 
avledningen av dagvatten tas. Konstruktionen måste vara tät och kunna tömmas, 
möjligheter att bygga på djupet blir också begränsade. 

o Grundvattenytan måste beaktas, tät lösning väljs då grundvattennivån ligger över eller i 
nära anslutning till regnbäddens botten. 

o Förorenat dagvatten får inte infiltreras inom vattenskyddsområde. Om regnbäddar 
anläggs inom vattenskyddsområde måste en tät lösning väljas, där dagvatten i regnbädden 
töms till ledningsnätet för dagvatten eller utrymme avsett för magasinering av 
dagvatten.Om regnbäddar anläggs inom vattenskyddsområde/eller där det finns känsligt 
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grundvatten och lättinfiltrerbar jord, behöver utformningen av anläggningen anpassas så 
att risk för negativ grundvattenpåverkan minimeras. 

o Vid placering av regnbäddar bör tillgänglighet och framkomlighet beaktas. 
o Är gatans bredd tillräcklig? Hänsyn måste tas till att plogbil kan komma fram. 
o Placering och utformning av regnbäddar måste beaktas så att inte tillgängligheten för 

personer med synnedsättning försämras 
o Vid snöröjning får inte regnbäddarna vara en upplagsplats för snö 
o Det ska vara fritt inlopp till regnbädden där regnbädden möter gatans lågpunktslinje (kan 

exempelvis lösas genom en nedsänkt kantsten) 
o Den magasinerande delen av regnbädden ovan markbädden måste förses med en 

bräddningsfunktion (exempelvis en upphöjd kupolbrunn), så att dagvatten kan ledas 
antingen till ett magasin eller till ledningsnätet för dagvatten när regnbäddens ytliga 
magasin är fullt. 

o För att inte regnbädden ska sätta igen bör dagvatten passera genom någon typ av 
sandfång eller annan lösning som fångar upp större partiklar i dagvattnet innan det rinner 
ut i regnbädden. 

o Majoriteten av föroreningarna som renas i regnbädden kommer med de första 
millimetrarna regn. Om syftet med regnbädden är att rena dagvatten och låta någon 
annan lösning magasinera dagvatten finns ingen anledning att dimensionera regnbädden 
för lika stora regn som övriga dagvattennätet. I mån av plats är ett 2-års regn med 10 
minuters varaktighet ett bra riktvärde vid dimensionering och låta mer intensiva regn 
brädda över till annan dagvattenanläggning för magasinering.  

o Val av växter ska ske med hänsyn till att sikten inte försämras för trafikanter. 
o Val av växter bör göras med hänsyn till att det kan bli både höga och utbredda, samt klara 

både våta perionder och torra perioder. 
 
När är det lämpligt att använda 

 I områden där en grönare miljö eftersträvas kan regnbäddar skapa en gestaltningsmässigt 
attraktivare miljö samtidigt som det bidrar till en trögare dagvattenavledning och ett 
renare dagvatten  

 Inom fastigheter och kvartersmark 
 Mellan parkeringar i en parkeringsyta 

 I gatumiljö och andra trafikerade områden där föroreningshalterna i dagvattnet kan 
motivera ett första reningssteg 

 
Kontroll av anläggning 
Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 
Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 
Skräpplockning 12 
Rensning inlopp och utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 
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Sedimentdjup i sandfång, växtzon och 
bräddbrunn 

1 

Erosionsskador växtzon 1 

Skötsel av vegetation 2 

Kantkonstruktion 1 
Test av infiltrationskapacitet växtzon Vart tredje år 

Provtagning inkommande/utgående vatten Vart tredje år 
Utgrävning och byte av växtsubstrat Vid behov (test infiltrationskapacitet) 

 

2.2 Regnbäddar (Upphöjd) BG 
Principen för upphöjda regnbäddar är densamma som för nedsänkta med skillnaden att 
markbädden ligger ovan omgivande mark. Med den här konstruktionen finns ingen möjlighet för 
dagvatten på marken att rinna till regnbädden utan den lämpar sig istället för att omhänderta 
dagvatten från takytor. 

 
Figur 10, Regnbädd upphöjd, källa Tengbom. 

 
Fördelar 

 Bidrar till en grönare miljö 

 Minimalt schakt 

 Goda reningsegenskaper 

 Skapar en trög dagvattenavledning 

 Kan lagra vatten till växterna under längre torrperioder 

 Är relativt lätt att placera i ett befintligt område utan att det kräver större 
ombyggnationer. 

 Syftet är inte enbart tekniskt utan kan även integreras som en del i gestaltningen 
 
Nackdelar 

- Endast avsedda för att omhänderta takvatten 

- Även om regnbäddar kan fördröja en del dagvatten är denna möjlighet begränsad och 
behöver kompletteras med någon annan lösning 

 
Att tänka på 
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o Om regnbädden anläggs inom områden med täta jordlager (exempelvis lera eller silt) 
måste den utformas på ett sätt så att den töms mot ledningsnätet för dagvatten eller 
utrymme avsett för magasinering av dagvatten 

o Om regnbäddar anläggs på innegårdar där bjälklag är anlagda måste extra hänsyn till 
avledningen av dagvatten tas. Konstruktionen måste vara tät och kunna tömmas, 
möjligheter att bygga på djupet blir också begränsade. 

o Förorenat dagvatten får inte infiltreras inom vattenskyddsområde.  Om regnbäddar 
anläggs inom vattenskyddsområde/eller där det finns känsligt grundvatten och 
lättinfiltrerbar jord, behöver utformningen av anläggningen anpassas så att risk för negativ 
grundvattenpåverkan minimeras. 

o Om regnbädden placeras nära en gata ska detta göras med hänsyn så att inte sikten på 
gatan försämras. 

o Den magasinerande delen av regnbädden ovan markbädden måste förses med en 
bräddningsfunktion (exempelvis en upphöjd kupolbrunn), så att dagvatten kan ledas 
antingen till ett magasin eller till ledningsnätet för dagvatten 

o Bräddning kan även skapas genom öppningar i regnbäddens ovankant så att dagvatten 
kan rinna utmed väggen utsida på regnbädden, detta förutsätter att en ränna förläggs 
utmed regnbädden som kan fånga upp och leda bort dagvatten när det bräddas 

o Då dagvatten från takytor i de flesta fall kan anses vara relativt rent behöver markbäddens 
filtrerande förmåga av tungmetaller inte vara lika effektiv hos en upphöjd regnbädd som 
hos en nedsänkt 

o Val av växter ska ske med hänsyn till att sikten inte försämras för trafikanter (gäller endast 
då regnbädden placeras i anslutning eller i närheten av gata) 

o Val av växter bör göras med hänsyn till att det kan bli både höga och utbredda, samt klara 
våta perioder och torra perioder 

 
När är det lämpligt att använda 

 I områden där en grönare miljö eftersträvas kan regnbäddar skapa en gestaltningsmässigt 
attraktivare miljö samtidigt som det bidrar till en trögare dagvattenavledning 

 Till takytor där en trögare dagvattenavledning eftersträvas 
 
Kontroll av anläggning 
Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 
Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 
Skräpplockning 3 

Rensning inlopp och utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 
Sedimentdjup i sandfång, växtzon och 
bräddbrunn 

1 

Erosionsskador växtzon 1 

Skötsel av vegetation 2 
Kantkonstruktion 1 
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Test av infiltrationskapacitet växtzon Vart tredje år 
Provtagning inkommande/utgående vatten Vart tredje år 

Utgrävning och byte av växtsubstrat Vid behov (test infiltrationskapacitet) 
 
 
 

2.3 Svackdike BGG 

 
Figur 11, Infiltrationsstråk, källa VA-guiden. 

 
Svackdiken (infiltrationsstråk) är bredare diken som utformas som en skålning med flacka slänter 
och kan se ut som en vanlig gräsyta. Den övre delen av svackdiket kan exempelvis bestå av 
gräsbeklädd matjord. Under svackdikets lågpunktslinje anläggs ett stråk med dränerande material 
och en bit ovan botten på stråket bör en dräneringsledning anläggas. 
Rening i svackdike sker i första hand genom sedimentering men även viss rening av tungmetaller 
erhålls när dagvatten filtreras genom marken. En del av dagvattnet kommer infiltrera ner i 
omgivande jordlager (om förhållandena tillåter), det går även att leda vidare dagvattnet från 
svackdiket till ledningsnätet för dagvatten eller magasinera dagvattnet. Med ett svackdike skapas 
en trög avledning som avlastar ledningsnätet och en fördröjning skapas. 
 

 

Figur 12, Svackdike, källa VA-guiden 

 
Fördelar 

 Bidrar till en grönare miljö 

 Svackdiken kan fungera som skyfallsstråk vid större regn 

 Kan kombineras med regnbäddar 

 Bidrar med viss rening av dagvatten 
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 Sedimenterar större partiklar 

 Skapar utrymme till fördröjning, trög dagvattenavledning 

 Bidrar med oljeavskiljning 

 Kan fungera som snöupplag 
 
Nackdelar 

- Den flacka släntlutningen innebär att ett brett stråk behöver tas i anspråk för att anlägga 
svackdiken 

- Vid för brant längslutning förlorar diket sin fördröjande förmåga och möjlighet till trög 
dagvattenavledning 

 
 
Att tänka på 

o Vid täta jordlager (ex. lera eller silt) förlorar diket sin infiltrerande förmåga 
o Grundvattenytan måste beaktas, tät lösning måste väljas om grundvattennivån ligger över 

eller i nära anslutning till svackdikets botten 
o Förorenat dagvatten får inte infiltreras inom vattenskyddsområde. . Om svackdiken 

anläggs inom vattenskyddsområde/eller där det finns känsligt grundvatten och 
lättinfiltrerbar jord, behöver utformningen av anläggningen anpassas så att risk för negativ 
grundvattenpåverkan minimeras. 

o Ofta är svackdiken endast gräsbeklädda, för att skapa en attraktivare gestaltning kan även 
andra växter planteras i svackdiket 

o Växter som planteras i svackdiket kan förbättra reningen och rötterna från vegetationen 
gör att en god infiltrationsförmåga bibehålls 

o Vid alltför hög längslutning ska inte svackdiken användas, vid medellutning kan 
svackdiket sektioneras för att bibehålla en fördröjande förmåga 

o Svackdiket behöver förses med översvämningsskydd (bräddning av ytvatten). 
Översvämningsskyddet behöver förses med någon sedimenterande funktion (typ 
sandfång) så att större partiklar inte leds in i till det dränerande materialet och fyller upp 
hålrummen 

 
När är det lämpligt att använda 

 Utmed gator i områden där en grönare miljö eftersträvas kan regnbäddar skapa en 
gestaltningsmässigt attraktivare miljö samtidigt som det bidrar till en trögare 
dagvattenavledning 

 Inom planare topografi 
 Kan nyttjas för att skapa ett avstånd mellan GC-bana och trafikerad väg 
 Där utrymmet tillåter 

 
Kontroll av anläggning 
Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
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Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 
Rensning utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 

Sedimentdjup i bräddbrunn 1 
Erosionsskador 1 

Gräsklippning 6-15 
Test av infiltrationskapacitet gräszon Vart tredje år (några gånger per år besöka 

dikena vid regn och okulärt bedöma ifall de 
börjar sätta igen) 

Provtagning utgående vatten Vart tredje år 
Utgrävning och byte av 
växtsubstrat/stenkross 

Vid behov (test infiltrationskapacitet) 

 

2.4 Öppna förstärkningslager BG 
Öppna förstärkningslager innebär att delar av vägkroppen används som dagvattenmagasin. För 
att uppnå en volym i vägen kan materialet i bärlagret, förstärkningslagret eller terrassen ersättas 
med ett material med en porositet på 30-40 %. 
Öppna förstärkningslager kan med fördel användas som komplement till andra lösningar 
exempelvis regnbäddar som har en begränsad fördröjningsvolym.  

 
Figur 13, Öppna förstärkningslager, källa Edge. 

 
Fördelar 

 Platseffektiv och flerfunktionell 

 Kan kombineras med regnbäddar 

 Bidrar med viss rening av dagvatten 

 Skapar utrymme till fördröjning, trög dagvattenavledning 
 
Nackdelar 

- Vid för brant längslutning förlorar förstärkningslagret sin fördröjande förmåga och 
möjlighet till trög dagvattenavledning 

- Om för mycket sediment når förstärkningslagret kommer stora reinvesteringar krävas för 
att gräva om och byta ut förstärkningslagret 
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Att tänka på 

o Vid täta jordlager (ex. lera eller silt) förlorar förstärkningslagret sin infiltrerande förmåga 
o Grundvattenytan måste beaktas, tät lösning måste väljas om grundvatten nivån ligger över 

eller i nära anslutning till förstärkningslagrets botten 
o Förorenat dagvatten får inte infiltreras inom vattenskyddsområde. Om öppna 

förstärkningslager anläggs inom vattenskyddsområde/eller där det finns känsligt 
grundvatten och lättinfiltrerbar jord, behöver utformningen av anläggningen anpassas så 
att risk för negativ grundvattenpåverkan minimeras. 

o Vid alltför hög längslutning ska inte öppna förstärkningslager användas, vid medellutning 
kan förstärkningslagret sektioneras för att bibehålla en fördröjande förmåga 

o Om öppna förstärkningslager används i stadsmiljö måste tätande lager användas på ett 
sätt så att inte byggnader kan skadas 

o Det öppna förstärkningslagret måste förses med en bräddningsfunktion så att dagvatten 
kan ledas bort från förstärkningslagret vid höga flöden 

o Kan med fördel användas i kombination med regnbäddar då mycket sediment hinner 
sedimentera vid inloppet (om det förses med ett sandfång) och i markbädden innan 
vattnet når bräddbrunnen (regnbäddens bräddbrunn bör ändå alltid förses med ett 
sandfång) 

o Sandfång eller annan funktion som sedimenterar större partiklar måste placeras innan 
dagvattnet rinner in i förstärkningslagret så att partiklar ej fyller upp hålrummen i 
förstärkningslagret 

o Även beläggningen kan göras genomsläpplig (dränerande slityta). Här måste en 
bedömning göras från fall till fall om en dränerande slityta är lämplig utefter hur 
trafikerad ytan är då beläggningen riskerar att sätta igen av partiklar från trafiken. 
Dränerande slitytor är framförallt användbart i torg- och parkeringsytor. 

o Handlingar och övrig dokumentation vid nyproduktion är viktiga att spara inför framtida 
reinvesteringar 

 
När är det lämpligt att använda 

 I parkeringar och torgytor 
 Inom planare topografi 
 I kombination med regnbäddar eller andra dagvattenlösningar där möjligheter till 

fördröjning är begränsad 
 I områden där det finns begränsad yta att använda till fördröjningsåtgärder 

 
Kontroll av anläggning 
Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 

Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 
Rensning utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 

Sedimentdjup i sandfång gallerbrunnar 2 (samt efter kraftiga regn) 
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Utgrävning och byte av förstärkningslager Vid behov 
 
 

2.5 Makadamdike/Krossdike BG 
Liknar på många sätt ett svackdike men är öppet och saknar därmed det översta matjordslagret. 
Dagvattnet rinner därmed direkt in i det dränerande materialet utan att filtreras genom det 
översta lagret eller sedimentera partiklar på ytan. Ett makadamdike har inte samma behov av 
flacka slänter som ett svackdike och kan därmed göras smalare. 
Rening i makadamdiken sker framförallt genom sedimentation i botten på diket när partiklar 
fyller upp hålrummen. 

 
Figur 14, Makadamdike/krossdike, källa VA-guiden. 

 
Fördelar 

 Kan placeras i lågpunktslinjen av ett skyfallsstråk och därmed skapa funktion för både 
fördröjning och skyfallsavledning 

 Upptar mindre plats (jämförelse svackdike) 

 Kan kombineras med regnbäddar 

 Snabb infiltration från ytan ner i diket 
 
Nackdelar 

- Då sedimentationen sker i makadamfyllningen minskar fördröjningsvolymen med tiden 
när fler och fler partiklar sedimenterar i fyllningens hålrum 

- Löv blåser ner och samlas i diket 

- Ogräs etablerar sig lätt i makadamytan 
 
Att tänka på 

o Vid täta jordlager (ex. lera eller silt) förlorar diket sin infiltrerande förmåga 
o Grundvattenytan måste beaktas, tät lösning måste väljas om grundvattennivån ligger över 

eller i nära anslutning till makadamdikets botten 
o Förorenat dagvatten får inte infiltreras inom vattenskyddsområde. . Om makadamdike 

anläggs inom vattenskyddsområde/eller där det finns känsligt grundvatten och 
lättinfiltrerbar jord, behöver utformningen av anläggningen anpassas så att risk för negativ 
grundvattenpåverkan minimeras. 

o  
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o Vid alltför hög längslutning ska inte makadamdiken användas, vid medellutning kan 
makadamdiket sektioneras för att bibehålla en fördröjande förmåga 

o Makadamdiket måste förses med en bräddningsfunktion så att dagvatten kan ledas bort 
från makadamdiket vid höga flöden 

o Sedimentationsvolymen i ett makadamdike kan räknas från botten upp till 
dräneringsröret. Att höja dräneringsröret skapar därmed en större sedimentationsvolym. 
 

När är det lämpligt att använda 
 Inom planare topografi 
 Mellan parkeringar i en parkeringsyta 

 Utmed gator 
 
Kontroll av anläggning 
Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 
Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 

Skräpplockning 6 
Ogräsrensing 6 

Rensning utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 
Sedimentdjup i bräddbrunn 1 

 
 

2.6 Damm BG 
Damm är ofta en sista hållplats för dagvattnet innan det når recipienten, detta innebär ofta krav 
på att en damm ska kunna hålla stora volymer. De kan konstrueras antingen som torrdammar 
som står tomma när det inte regnar eller som våtdammar där en permanent vattenspegel skapas 
för att ge ett attraktivare inslag i landskapet samt förbättra reningsegenskaperna för dammen. 
Rening i en damm sker framförallt genom sedimentation av partiklar men kan även konstrueras 
som en oljefälla för att avskilja olja på ytan från dagvattnet. 

 
Figur 15, Damm, källa VA-guiden. 
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Fördelar 

 En permanent vattenspegel på dammen kan vara ett trevligt inslag 

 Bidrar med viss rening av dagvatten framförallt sedimentation, dammens 
reningsegenskaper beror på dess utformning och rätt dimensionerad kan den vara relativt 
stor även för fosfor och metaller 

 Ger stora fördröjningsvolymer 

 Skapar biologisk mångfald i brynmiljön, även i dammen skapas en biologisk mångfald 
 
Nackdelar 

- Ytan som tas i anspråk är svår att nyttja på annat sätt än till fördröjning 
 
Att tänka på 

o Grundvattenytan måste beaktas, om den ligger högre än dammens botten innebär det att 
en permanent vattenspegel bildas. Volymen grundvattnet tar upp i dammen måste då 
räknas bort från dammens fördröjningsvolym. Att grundvatten tar sig in i dammen kan 
förhindras genom att klä slänter och botten med ett tätt material men då måste hydraulisk 
bottenupptryckning beaktas, en dränering ska då placeras under duken alternativt placeras 
något tungt material på duken som håller den på plats. Då grundvatten tillåts i 
fördröjningsdammen ska erosionsskyddande material användas upp till nivån för 
grundvattenytan. 

o En damm töms vanligtvis genom ett utlopp, men en damm kan också konstrueras utan 
utlopp där dagvatten istället får infiltrera (s.k. infiltrationsdamm). Dammen kan också 
vara en kombination, en infiltrationsdamm med utlopp. Infiltrationsdamm fungerar inte i 
täta jordlager (ex. lera eller silt) och får heller inte anläggas inom vattenskyddsområde. 

o Flacka slänter på dammar ska alltid användas (1:5 eller flackare), se även TFF 
dokumentation ”teknisk standard”. Om flacka slänter ej går att anlägga exempelviss på 
grund av platsbrist eller topografi, måste dammen inhägnas eller en annan 
dagvattenanläggning väljas. 

o Dammens placering är ofta låst sett till områdets topografi. Verksamheter som är 
olämplig i närheten av dammar (förskolor, bostadsbebyggelse exempelvis) bör därför 
placera med hänsyn till dammen och inte tvärtom. 

o För att förbättra reningsegenskaperna kan en mindre fördamm eller reningsdamm 
anläggas vars syfte kan vara att sedimentera partiklar eller avskilja olja. Se nästakommande 
två kapitel. 

o Slänterna runt inloppet ska förses med erosionsskyddande material 
o Från dimension 400 mm på in- och utlopp ska galler sättas på ledningen 
o En damm kan förses med flera utlopp på olika nivåer för att ge möjlighet att reglera 

utflödet olika mycket beroende på storlek på regn 
o Fördröjningsvolymen i en damm motsvarar volymen .mellan lågvattenytan och 

högvattenytan. 
o Ett bräddutlopp ska alltid anläggas i dammen på en nivå ovan nivån för dimensionerande 

regn. Nivå ska dessutom vara lägre än tillåten dämningsnivå i uppströms dagvattensystem.  
o Dammens utlopp ska alltid placeras en bit ovanför botten så att partiklar kan sedimentera 

i dammen och inte rinner vidare genom utloppet till recipienten 
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o I anslutning till dammen behöver en yta där sugbil kan komma åt att rensa dammen 
finnas, det bör även finnas en yta tillgänglig för hantering av upptaget sediment. 

 
När är det lämpligt att använda 

 När stora fördröjningsvolymer krävs 
 Som ett komplement till andra dagvattenlösningar när inte de klarar av att fördröja 

tillräckliga volymer 
 
Kontroll av anläggning 
Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 

Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 

Rensning inlopp och utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 

Sedimentdjup i damm 1 

Erosionsskador slänt 1 

Rensning vegetation vattenyta/botten 1 

Klippning slänter 1 

Funktion ventiler, flödesregulator etc. 1 

Sedimenttömning damm Vart femte år (beroende på belastning och utformning) 

 
För mer information om hur reningen kan förbättras i dammar finns mycket material att läsa, 
bland annat i publikationer från Svenskt vatten samt handboken praktisk handbok för 
våtmarksbyggare.https://adm.greppa.nu/download/18.54e8180c167062b420f58e55/1542106089653/pra
ktisk-handbok-for-vatmarksbyggare.pdf 

 

2.7 Fördamm BG 
En fördamm kan vara en sedimentationsdamm, oljefälla eller konstrueras så att den både 
sedimenterar och avskiljer olja. Att anlägga en fördamm är främst aktuell vid större flöden, vid 
lägre flöden kan en brunn med sandfång eller oljeavskiljare likväl fylla detta syfte. 
 
Fördelar 

 En permanent vattenspegel på dammen kan vara ett trevligt inslag 

 Reningsbehovet för en efterföljande damm minskas 

 Bidrar med rening i form av sedimentation och/eller oljeavskiljning 

 Ger en viss extra fördröjningsvolym 
 
Nackdelar 

- Ytan som tas i anspråk är svår att nyttja på fler sätt 
 
Att tänka på 
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o Grundvattenytan måste beaktas, om den ligger högre än dammens botten innebär det att 
en permanent vattenspegel bildas. Att grundvatten tar sig in i dammen kan förhindras 
genom att klä slänter och botten med ett tätt material men då måste hydraulisk 
bottenupptryckning beaktas, en dränering ska då placeras under duken alternativt placeras 
något tungt material på duken som håller den på plats.  Då grundvatten tillåts i 
fördröjningsdammen ska erosionsskyddande material användas upp till nivån för 
grundvattenytan. 

o Om syftet är att avskilja olja ska dammen utformas tät 
o Flacka slänter på dammar ska alltid användas (1:5 eller flackare). Om flacka slänter ej går 

att anlägga exempelviss på grund av platsbrist eller topografi, måste dammen inhägnas. 
o Slänterna runt inloppet ska förses med erosionsskyddande material 
o Från dimension 400 mm på in- och utlopp ska galler sättas på ledningen 
o Fördammen behöver förses med en bräddningsfunktion över till fördröjningsdammen. 

Detta kan ske genom exempelvis ett bräddutlopp eller översilningsyta över till 
fördröjningsdammen. 

o Fördammen bör förses med möjlighet att förbileda vatten vid rensning av dammen. 
Förbiledningen kan kombineras med bräddutloppet genom exempelvis en munkbrunn 
där skärmens höjd kan justeras. 

o Utloppet bör i den mån det går placeras så långt ifrån inloppet som möjligt så att 
turbulensen vid inloppet hinner avta och partiklar sjunka till botten och olja flyta upp till 
ytan. Utloppet bör även placeras en bit ovan botten så att partiklar sedimenterar i 
dammen och inte i utloppsledningen, och under lägsta vattenyta om dammen ska kunna 
avskilja olja. 

Dammen bör utformas så att den lätt går att komma åt med en grävmaskin för att rensas. 
 
När är det lämpligt att använda 

 När det finns ett ökat behov av sedimentation och oljeavskiljning där sandfång och 
oljeavskiljare inte är tillräckligt  

 
Kontroll av anläggning 
Om behov finns byggs en fördamm som komplement till en fördröjningsdamm för att exempelvis sedimentera eller 
avskilja olja. Kontroll av anläggningen är därav detsamma som för en fördröjningdamm. 
  

2.8 Stenkista B 
En stenkista är ett underjordiskt hålrum fyllt med ett fyllnadsmaterial med en porositet på ca 30-
40 %, exempelvis makadam. Det är i volymen mellan stenarna som dagvatten kan magasineras. 
Rening i en stenkista sker framförallt genom sedimentation när partiklar fyller upp hålrummen 
mellan stenarna. 
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Figur 16, Stenkista, källa Årsta Havsbad 

 
Fördelar 

 Enkel konstruktion 
 
Nackdelar 

- Fördröjningsvolymen motsvarar endast 30-40% av den totala volymen 

- Svår att inspektera 
 
Att tänka på 

o Ska stenkista enbart infiltrera (perkolationsmagasin) eller ska den även tömmas via en 
utloppsledning? Om omgivande jordlager är täta (ex. lera eller silt) måste en 
utloppsledning i botten anläggas vars dimension anpassas så att den stryper utgående 
flöde. 

o Grundvattenytan måste beaktas, tät lösning måste väljas om grundvattennivån ligger över 
eller i nära anslutning till stenkistans botten 

o Förorenat dagvatten får inte infiltreras inom vattenskyddsområde.  Om stenkista anläggs 
inom vattenskyddsområde/eller där det finns känsligt grundvatten och lättinfiltrerbar 
jord, behöver utformningen av anläggningen anpassas så att risk för negativ 
grundvattenpåverkan minimeras. 

o Stenkistan ska inte ligga närmare en husgrund eller källare än grunden/källarens 
schaktdjup multiplicerat med 1,5, men samtidigt aldrig närmare än 3 meter 

o Stenkistan bör förses med en bräddnings funktion. Bräddutlopp anläggs på en nivå ovan 
nivån för dimensionerande regn. Nivån ska även vara lägre eller i höjd med tillåten 
dämningsnivå i uppströms dagvattensystem. 

o Bräddutloppet ska anläggas på en nivå ovan nivån för dimensionerande regn. Nivå ska 
dessutom vara lägre eller i höjd med tillåten dämningsnivå i uppströms dagvattensystem. 

o Innan stenkistan bör en brunn med sandfång anläggas så att så mycket partiklar som 
möjligt kan sedimentera innan magasinet. För att bättre förhindra att sediment sätter igen 
stenkista kan en filterbrunn istället sättas på inloppsledningen. Alternativt att en geotexil 
placeras på ett sätt så att vattnet måste passera genom duken och fånga upp partiklar 
innan det når stenkistan. En sådan geotextil måste bytas ut med jämna mellanrum så att 
flödet inte stryps för mycket in till stenkistan (en lösning med geotextil leder ofta till 
snabb igensättning av geotextilen varför ett sandfång är att föredra) 
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o Om stenkistan utformas som ett perkolationsmagasin måste avtappningen beräknas. 
Avtappningen beror på markens hydrauliska konduktivitet samt magasinets sidoarea, 
botten beräknas med tiden sätta igen och bidrar därför inte till avtappning av magasinet. 

o Om stenkistan istället töms genom en utloppsledning motsvarar fördröjningsvolymen, 
volymen mellan utloppsledningens vattengång upp till bräddnivån 

 
När är det lämpligt att använda 

 I vägytor i kombination med regnbäddar 
 Inom fastigheter 
 I parkeringsytor 

 
Kontroll av anläggning 
Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 

Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 
Rensning utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 

Sedimentdjup i sandfång 2 (samt efter kraftiga regn) 
Utgrävning och byte av stenkross Vid behov 

 

2.9 Kassettmagasin B 
Kassettmagasin är likt stenkista ett underjordiskt magasin men där kassetter anläggs i hålrummet 
istället för ett poröst fyllnadsmaterial. Detta ger en mer effektiv användning av volymen då 
nästintill 100% av volymen kan användas för att magasinera dagvatten. 
Rening i ett kassettmagasin sker framförallt genom sedimentation. 
 

 
Figur 17, Kassettmagasin, källa Gör Det Själv. 
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Fördelar 

 Volymeffektiv 
 
Att tänka på 

o Ska kassetterna enbart infiltrera eller ska de även tömmas via en utloppsledning? Om 
omgivande jordlager är täta (ex. lera eller silt) måste en utloppsledning i botten anläggas 
vars dimension anpassas så att den stryper utgående flöde. 

o Grundvattenytan måste beaktas, tät lösning bör väljas om grundvattennivån ligger över 
eller i nära anslutning till kassetternas botten. Med en tät lösning där grundvattennivåerna 
är ovan magasinets botten måste eventuell upptryckning av kassetterna beaktas. Om det 
finns risk att kassetterna trycks upp måste dessa antingen förankras eller ligga på ett djup 
så att det finns tillräckligt med fyllnadsmassor ovan kassetterna för att hålla dessa på plats. 
Ett sista alternativ är att tillåta grundvatten i magasinet men då förlorar magasinet 
fördröjningsvolymen under grundvattenytan.   

o Förorenat dagvatten får inte infiltreras inom vattenskyddsområde. Om kassetterna 
anläggs inom vattenskyddsområde måste en tät lösning väljas, där dagvatten i kassetterna 
töms till ledningsnätet för dagvatten. 

o Kassetterna ska inte ligga närmare en husgrund eller källare än grunden/källarens 
schaktdjup multiplicerat med 1,5, men samtidigt aldrig närmare än 3 meter 

o Kassetterna bör förses med en bräddnings funktion. Bräddutlopp anläggs på en nivå ovan 
nivån för dimensionerande regn. Nivån ska även vara lägre eller i höjd med tillåten 
dämningsnivå i uppströms dagvattensystem. 

o Bräddutloppet ska anläggas på en nivå ovan nivån för dimensionerande regn. Nivå ska 
dessutom vara lägre eller i höjd med tillåten dämningsnivå i uppströms dagvattensystem. 

o Innan kassetterna bör en brunn med sandfång anläggas så att så mycket partiklar som 
möjligt kan sedimentera innan magasinet. För att bättre förhindra att sediment sätter igen 
kassetterna kan en filterbrunn istället sättas på inloppsledningen. Alternativt att en 
geotexil placeras på ett sätt så att vattnet måste passera genom duken och fånga upp 
partiklar innan det når kassetterna. En sådan geotextil måste dock bytas ut med jämna 
mellanrum så att flödet inte stryps för mycket in till kassetterna. 

o En inspektionsbrunn bör anläggas ovan magasinet 
o Om kassetterna utformas som ett perkolationsmagasin måste avtappningen beräknas. 

Avtappningen beror på markens hydrauliska konduktivitet samt magasinets sidoarea, 
botten beräknas med tiden sätta igen och bidrar därför inte till avtappning av magasinet. 

o Om kassetterna istället töms genom en utloppsledning motsvarar fördröjningsvolymen, 
volymen mellan utloppsledningens vattengång upp till breddnivån 

 
När är det lämpligt att använda 

 I vägytor i kombination med regnbäddar 
 Inom fastigheter 
 I parkeringsytor 

 
Kontroll av anläggning 
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Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 
Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 

Rensning utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 
Sedimentdjup i sandfång 2 (samt efter kraftiga regn) 

Inspektion magasin 2 (samt efter kraftiga regn) 
Sedimenttömning Vart femte år (vid behov) 

 

2.10 Rörmagasin B 
Rörmagasin är “överdimensionerade” dagvattenledningar (sett till flödeskapaciteten) som därmed 
kan hålla även en volym dagvatten utöver flödet. Rören kan kopplas samman i 
fördelningsbrunnar och skapa ett nät av flera parallella ledningar för att skapa en större volym. 
18 
Fördelar 

 Kan ersätta ledningar och samtidigt ge en fördröjningsvolym 
 
Nackdelar 

- Vid parallell förläggning av rören tar de mycket yta i anspråk i förhållande till 
fördröjningsvolymen som skapas i jämförelse med andra underjordiska magasin 

 
Att tänka på 

o Dagvattenrören kan ses som täta och möjlighet att infiltrera dagvatten finns därmed inte  
o Grundvattenytan måste beaktas. Då dagvattenrör kan vara av stora dimensioner som ofta 

står tomma finns risk att höga grundvattennivåer ”lyfter” rören om de väger för lite. 
Detta kan förhindras genom att välja tyngre rör (ex. betongledningar), förankra rören eller 
att ha tillräckligt med fyllnadsmassor ovan rören för att hålla dessa på plats. 

o Dagvattenrören bör placeras i låg lutning till helt plan förläggning 
o Dagvattenrören måste förses med en bräddningsfunktion, lämpligt att göra detta via en 

brunn 
o Bräddutloppet ska anläggas på en nivå ovan nivån för dimensionerande regn. Nivå ska 

dessutom vara lägre eller i höjd med tillåten dämningsnivå i uppströms dagvattensystem. 
o En brunn med sandfång bör placeras innan magasinet så att så mycket partiklar som 

möjligt sedimenterar innan magasinet 
o Fördröjningsvolymen motsvarar nivån från vattengång utloppsledning upp till nivån för 

bräddning 
 
När är det lämpligt att använda 

 I vägytor i kombination med regnbäddar 
 I parkeringsytor 

 
Kontroll av anläggning 
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Tabellen nedan anger uppskattat lägsta behov för kontroll av anläggningen. Detta för att 
säkerställa funktion av rening samt hydraulik. Observera att åtgärder för reparation ej är 
redovisade. 
 
Kontrollpunkt Intervall för kontroll (ggr/år) 

Rensning utlopp 2 (samt efter kraftiga regn) 
Sedimentdjup i sandfång 2 (samt efter kraftiga regn) 

Inspektion magasin 2 (samt efter kraftiga regn) 
Sedimenttömning Vart femte år (vid behov) 

 

2.11 Övriga anläggningar 
Övriga anläggningar är anläggningar som ej magasinerar vattnet men kan bidra till att minska 
behovet av magasinering eller förbättra reningen inom dagvattensystemet. 
För mer information om respektive anläggning se Stockholm Vatten och Avfalls hållbara 
dagvattenhantering (https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/). 

 Infiltration i grönyta (ex. gräsarmering) 

 Genomsläpplig beläggning 

 Infiltrationsstråk 

 Perkolationsbrunn 

 Filterbrunn 

 Oljeavskiljare 

 Översilningsyta 

 Överdämningsyta 

 Gröna tak 

3. Anläggande och etablering av BGG-system 
För att säkra att moment i byggnationen av en anläggning utförs på rätt sätt, och i rätt ordning, är 
det viktigt att genomföra kontroll av samtliga moment. Fortlöpande fotodokumentation ska 
göras vid arbete med anläggande av BGG-system. Om problem uppkommer efter genomförd 
återställning kan foton användas för att felsöka. Löpande dokumentation innebär också en 
kvalitetssäkring för alla inblandade parter. Samordning ska ske med Halmstad kommun för hur 
dokumentationen ska levereras och godkännas. Det ska även beredas möjlighet för representant 
från kommunen att besöka arbetsplatsen under arbetets gång. 
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Bilaga 8 – checklista för  
dagvattenutredning 

1. Inledning 
Vid beställningar av dagvattenutredningar är det viktigt att vara tydlig med konsulten om vad som 
ska utredas, hur det ska dimensioneras och vad en utredning ska svara på.  

Syften med checklistan: 

• Säkerställa att frågeställningar som påverkar förutsättningar för dagvattenhanteringen beaktas. 

• Enhetliggöra dagvattenutredningarna och underlätta arbetsprocessen med en 
dagvattenutredning. 

• Säkerställa att resultatet i dagvattenutredningarna presenteras på ett tydligt sätt.  

• Underlätta beställningen av en dagvattenutredning. 

 

1.1 Instruktion 
Checklistan för dagvattenutredningar ska omfatta områden som står inför nyexploatering, större 
ombyggnation samt vid förtätning. Checklistans moment ska stämmas av med LBVA och 
kommunens berörda förvaltningar inför utredning. 

I samband med dagvattenutredningen ska det också beaktas behov av förprojektering för mark 
och VA. Dagvattenutredningen ska redovisas i rapportform med kartbilagor. 

2. Checklista för dagvattenutredning 
Här klargörs checklistan för dagvattenutredningar inom Halmstads kommun. Flera av punkterna 
kan i dagvattenutredningen redovisas på en och samma kartbilaga.  

I sista kolumnen i tabellen nedan, redovisas vilka berörda förvaltningar och bolag inom 
kommunen som ska samordnas med för berörd punkt i utredningen. Förkortningarna står för: 

 TFF, Teknik- och Fastighetsförvaltningen. 
 LBVA AB, Laholmsbuktens vatten och avlopp AB. 
 SBA, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Vad som ska utredas/beaktas Ingår 
(x) 

Hur det ska redovisas 
(förutom text) 

Kommentar Halmstads 
kommuns berörda 

förvaltningar/bolag 
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Recipienter och grundvatten 
    

Vilka recipienter kommer beröras av 
avlett dagvatten från området? 

 Karta  SBA 

Beskriv recipientens status avseende 
miljökvalitetsnormerna (MKN). 

   SBA 

Beskriv information från eventuell 
geoundersökning med avseende på 
bland annat marklagerföljd och 
grundvattennivåer. 

 Hänvisa till geotekniskt-
PM om sånt finns, samt 
en kortare text i 
utredningen där de 
viktigaste aspekterna 
från det geotekniska-
PMet som påverkar 
dagvattenhanteringen 
beskrivs. 
Kartbild från SGU. 

 SBA 

Bedöms det finnas förutsättningar 
för infiltration av dagvatten till 
grundvatten och i så fall var? 

 Karta  SBA 

Ligger detaljplanen helt eller delvis 
inom vattenskyddsområde? Hur 
hanteras detta? Finns föreskrifter 
som påverkar hanteringen av 
dagvatten? 

 Karta  LBVA 

Avrinningsområden och flöden 
    

Vilka uppströms avrinningsområden 
påverkar detaljplaneområdet? 

 Karta  SBA 

Hur avvattnas framtida planområde? 
Hur ser rinnvägarna ut inom 
planområdet? 

 Karta  SBA, LBVA 

Vilka flöden förväntas att 
uppkomma vid ett regn med en 
dimensionerande återkomsttid och 
varaktighet, före och efter 
exploatering? 
Dagvattenflöden innan och efter 
exploatering ska beräknas utan 
hänsyn till åtgärdsnivåerna. 

 Markanvändningstabell Se tabell 2.1 i P110 för 
krav på återkomsttider 
för regn vid 
dimensionering av nya 
dagvattensystem. 

LBVA 

Finns det behov av att ta hänsyn till 
framtida utbyggnad utanför 
planområdet med avseende på 
dagvattenanläggningar? 

   SBA, LBVA 

Vilka befintliga 
dagvattenanläggningar berörs 
utanför samt inom planområdet? 

   LBVA 

Finns det kapacitetsbegränsningar i 
nedströms dagvattensystem (flöde, 
dämningsnivåer etc.)? 

   LBVA 

 

Föroreningar i dagvattnet 
    

Åtgärdsnivå i Halmstads kommuns 
dagvattenriktlinjer ska tillämpas. 

   SBA 

Finns det några speciellt 
förorenande verksamheter? 

   SBA 

Finns risk för föroreningar i marken 
inom området? Hur påverkar det 
möjlighet att infiltrera? 

 Karta  SBA 

Finns det föroreningar uppströms 
planområdet att ta hänsyn till? 

   SBA 

Identifiera risker för oljeförorenande 
påverkan. 

    

Vilka halter och mängder av   Tabell  SBA 
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föroreningar uppskattas att 
förekomma  
i dagvattnet räknat på årsbasis, för  
följande fall: 

1) För nuvarande  
markanvändning? 
2) För planerad markanvändning,  
utan rening? 
3) För planerad markanvändning,  
med rening? 

Hur påverkar detaljplanen 
möjligheten att nå MKN för berörd 
recipient? 

   SBA 

Översvämningsrisker och skyfall 
    

Finns det mark inom planområdet 
som riskerar att översvämmas till 
följd av höga nivåer i närliggande 
ytvatten och i så fall var? 

Ingår 
alltid 

Karta  SBA 

I händelse av ett skyfall, vilken mark 
inom planområdet riskerar att 
översvämmas och vilka 
avrinningsvägar tar vattnet? Med 
hänsyn till markanvändning inom 
området samt uppströms området. 

Ingår 
alltid 

Karta Analys utifrån 
befintlig  
kartering av instängda  
områden och  
avrinningsvägar samt  
markhöjder. 

SBA 

Beskriv vilka områden som inte bör 
bebyggas med tanke på  
översvämningsrisker vid ett skyfall 
eller höga nivåer i närliggande 
ytvatten? 

Ingår 
alltid 

Karta  SBA 

Påverkar detaljplanen nedströms 
områden vid ett skyfall? 

Ingår 
alltid 

Karta  SBA 

Finns någon lägsta 
grundläggningsnivå? 

   SBA 

Vad händer vid ett 100-års regn? 
Beaktas särskilt vid känsligare 
områden. 

   SBA 

Övrigt 
    

Finns det markavvattningsföretag 
som berörs? Om, redogör för hur de 
ska hanteras (påverkas 
fördröjningsbehovet)? 

 Karta  SBA 

Omfattas planområdet av något 
skydd? Tex strandskydd, 
fornlämningar, naturreservat, 
Natura2000 eller liknande. 

   SBA 

Tydliggör om det är aktuellt med 
tillstånd och dispenser, och redogör 
dessa. 

   SBA 

Behövs någon ytterligare utredning 
för att klargöra 
dagvattenhanteringen? 

   SBA 

Förslag på dagvattenhantering 
    

Vad finns det för 
samordningsbehov/möjligheter med 
gestaltning/vegetation i 
dagvattenlösningar? 

   TFF, LBVA 

Vad finns det för behov/möjligheter 
för samordning mellan gata och 
dagvattenhantering? Får 
dagvattenlösningar plats i gatan och 
hur påverkar det i sånt fall 
utformningen? 
 

   TFF, LBVA 
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Vilka dagvattenanläggningar är 
lämpliga utifrån planens 
förutsättningar, planerad  
bebyggelse/verksamhet, tänkt  
gestaltning mm? 

   TFF, LBVA, SBA 

Vilken utformningsprincip och vilka 
dimensioner (yta, volym, djup etc.) 
är lämpliga för att 
dagvattenanläggningarna på  
kvartersmark ska uppfylla  
riktlinjer om rening? 
 

   SBA, LBVA 

Vilka dagvattenlösningar är lämpliga 
inom området för allmän platsmark, 
och hur kan de samverka för att 
skapa en hållbar dagvattenhantering? 

  Om allmän platsmark 
inte kan omhänderta 
dagvatten lokalt hur 
kan det då integreras 
med LBVAs 
dagvattenanläggning? 
Hänsyn måste tas till 
den ökade 
förorenings-
belastningen till följd 
av avsaknad av lokat 
omhändertagande 

SBA, LBVA TFF 

Var inom planområdet för allmän 
platsmark behövs det avsättas ytor 
för en samlad dagvattenhantering, t 
ex öppna avrinningsstråk dammar 
eller multifunktionella ytor? 

 Karta  LBVA, TFF 

Hur stort är driftbehovet för 
anläggningarna? 

 Redovisas i timmar per 
år och anläggning, 
och/eller m2 anläggning 
per år 

Se bilaga 7 för 
uppskattning av 
timmar 

LBVA, TFF 
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Bilaga 9 – Handlingsplan 
Åtgärd  Beskrivning av åtgärd  Ansvarig 

förvaltning/bolag 
för att genomföra 
åtgärden  

Samverkan 
och dialog  

Prioritet
  

Roller 
samhällsbyggnadsprocessen  

Förtydliga roller och funktioner 
inom samhällsbyggnadsprocessens 
olika skeden för att klargöra vem 
som har mandat till beslut om bland 
annat avsteg från riktlinjerna. 
Tydliggörande vilka delar av 
kommunen som ska samordna kring 
frågorna.  
  

KLF/SBA  LBVA, TFF, 
MEX.  

1  

Roller LBVA  Förtydliga och besluta vilka 
funktioner och roller inom LBVA 
som har mandat att svara på, och ta 
beslut i, frågeställningar kopplat till 
dagvattenriktlinjerna.  
  
Förtydliga uppdraget inom LBVA 
gällande roller och ansvar  för att 
hantera och kontrollera att det finns 
ritningar och korrekt utbyggt 
dagvattensystem för rening av 
dagvatten enligt bestämd åtgärdsnivå 
inom kvartersmark innan anslutning 
till det allmänna dagvattennätet 
sker.   

LBVA:  
AC – Utredning och 
projekt  
AC – Kundnära 
tjänster  
AC - produktion  

  1  

Dagvattensamverkan  Kommuninternt formaliserar en 
”dagvattengrupp” som träffas 
regelbundet för att arbeta proaktivt 
med dagvattenfrågor.  
  
Planarbetet enligt PBL 
(översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, detaljplan) behöver 
vara samordnade med 
dagvattenriktlinjerna.  

KLF/SBA  Andra berörda 
förvaltningar 
och bolag.  

1  

Implementering av 
dagvattenriktlinjerna  

Leda och samordna arbetet med att 
implementera och följa upp 
riktlinjerna för hållbar 
dagvattenhantering.  
  
Implementeringen av de riktvärden 
för dagvatten som vi på BMF tagit 
fram.  
  

KLF/SBA  
  
  
  
  
  
BMF  

Andra berörda 
förvaltningar 
och bolag.  

  

Justering av blankett för 
anmälan om anslutning i 
enlighet med ABVA  

I blanketten som används för att 
anmäla anslutning till 
dagvattensystemet behöver 
förtydling göras så att ritningar och 
teknisk beskrivning för åtgärdsnivå 
för lokal rening av dagvatten 
efterfråggas.   

LBVA/AC-kundnära 
tjänster  

    

Projektplansmallen  Uppdatera förstudiemallen samt 
projektplansmall med exempelfrågor 

SBA      
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som beskriva hur dagvatten kan 
användas tillsammans med andra 
funktioner på allmän platsmark. Se 
punkt 3.1 och 3.2 i rutinerna för 
dagvattenhantering i 
samhällsbyggnadsprocessen.   
  

Förstudiemallen 
samhällsbyggnad  

För att få med tidiga politiska beslut 
om ambitionsbild och kvalitet på 
allmänplatsmark samt BGG-ytor 
behövs ändring i förstudimallen.  
  
Förtydliga hur dagvatten kan 
fungera som resurs och bidra till 
andra nyttor inom samhällsbyggnad.  
  
Uppdatera förstudiemallen med 
avseende på översiktligt bedöma 
markens lämplighet i enlighet med 
PBL.  

SBA    1  

Rutiner i samband med 
samhällsbyggnadsprocessen  

Få till arbetssätt och rutiner för att 
säkerställa att information inte 
försvinner på vägen under processen 
ÖP, FÖP, DP, byggprojektering och 
byggande samt drift och underhåll. 
Detta ligger mer inom ramen för 
samhällsbyggnadsprocessen men ses 
som en mycket viktig del för att 
säkerställa funktionen för 
dagvattenhanteringen över tid.  

SBA      

Klassificera olika 
markanvändningstyper ur ett 
dagvattenperspektiv  

Det behövs en arbetsmetod för att 
identifiera olika funktioner såsom 
rinnvägar, skyfallshantering, 
multifunktionella ytor, höjdsättning 
etc. Livsrumsmodellen har under 
framtagandet för 
dagvattenriktlinjerna lyfts fram som 
ett viktigt och möjligt verktyg.  

SBA, LBVA      

Ansvarsfördelning  En viktig del för att tillse att 
kostnader fördelas utifrån nyttan, är 
att klargöra ansvarsfördelning för 
anläggningar. Detta behöver ske på 
många delar och nivåer.   
  
Ett ansvarsverktyg behöver arbetas 
fram, testas och implementeras inom 
kommunen. Ett första steg är att 
skapa en arbetsgrupp för att ta fram 
verktyget och implementera detta 
inom förvaltningar och bolag, för att 
sedan också ta in och samordna med 
andra externa parter.  

LBVA 
produktionsstyrning 
och TFF drift,  

Andra berörda 
förvaltningar, 
och eventuella 
exploatörer/  
fastighetsägare
  

1  

Fakturering/Ekonomi:  
 Dagvattenavlednin
g allmän platsmark.  

  
 Vid nyttjande av 
VA-huvudmannens 
allmänna anläggning för 

Ordna samordningsmöten internt 
inom LBVA för att tillsammans ta 
fram och skapa strukturer för 
fakturering/ekonomihantering 
kopplat till VA-taxa för avledning av 
dagvatten från allmän platsmark, 
samt för rening och 

LBVA, Kundnära 
tjänster.  

Internt inom 
LBVA  

1  
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rening från allmän 
platsmark.  

dagvattenhantering ur 
nyttoperspektivet.   
  
Tillse sedan också samordning 
mellan LBVA och TFF, samt till 
viss del också Trafikverket där så 
behövs.  
  

Kartunderlag till Dp water  Ta fram kartunderlag för att 
definiera olika 
bebyggelseområden/markanvändnin
g som stöd i det dagliga arbetet.  

LBVA  Internt inom 
LBVA  

3  

Befintliga 
dagvattenanläggningar för 
VA-huvudmannen  

Klargör ansvarsgränser och 
ansvarsfördelning för befintliga 
anläggningar både för 
högvattenyta/grönytor/växtzoner 
men också andra nyttoperspektiv där 
dagvatten bidrar men som inte är 
VA-huvudmanna nytta, som 
exempelvis skötsel av 
översvämningsytor efter en 
översvämning.  
  
Utreda nedströms avrinningsvägar.  
  
Utreda uppströms liggande 
områden.  
  
Inventera befintliga allmänna 
dagvattenanläggningar för funktion 
och behov.  

LBVA  TFF  1  

Uppföljning av drift- och 
skötselkostnader  

uppföljning av några genomförda 
planer gällande upptagna drift- och 
skötselkostnader.  
  
  

LBVA  Samordning 
inom LBVA 
mellan 
produktion och 
utredning- och 
projektgruppen 
(PEX).  

3  

Uppföljning av drift- och 
skötselkostnader  

uppföljning av några genomförda 
planer gällande upptagna drift- och 
skötselkostnader.  
  
  

TFF  Samordning 
inom TFF  

3  

Uppdatera 
projektuppdragsmallen med 
genomförandet för BGG-
system.  

Under genomförandet är det av 
särskild vikt att följa upp 
anläggandet av BGG-systemen så de 
blir korrekt anlagda för att 
säkerställa att funktion uppnås. Att 
uppdatera edn gemensamma 
projektmall för uppföljning med 
dessa delar är ett steg i att säkerställa 
resultatet.  

SBA, TFF  LBVA, 
HFAB.  

2  

Utbildning och information 
BGG-system  

Kontinuerlig utbildning och 
uppföljning för kunskapsläget inom 
förvaltningar och bolag för BGG-
system från anläggande till drift- och 
skötselskedet.  

TFF,   
LBVA 
produktionsstyrning.
  

SBA.  2  

Utbildningspaket för 
projektgenomförandet.  
  

Ta fram och genomföra utbildning 
för projektgenomförandet kopplat 
till BGG-system.  

TFF, LBVA  MEX, HFAB.  2  
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Dikningsföretag  Utreda möjligheten och 
konsekvenserna för att vid nya 
planer tillse att dikningsföretag tas 
över av kommunen.   
  
Jordbruksverket har en enhet som 
arbetar med detta. Arbeta med i 
planarbetet.  

MEX, LBVA  SBK  3  

Markanvisningsavtal/ 
exploateringsavtal 
kvalitetssäkring.  

Fastställa rutin, eller uppdatera 
befintlig, för att säkerställa kvalitet 
och uppföljning av 
dagvattenåtgärder på kvartersmark.  
  
Samverkan med VA-huvudman och 
bygglov, vem har uppföljning på 
vad?  

MEX  LBVA PEX 
grupp.  

1  

Driftuppdraget  Uppdatera driftuppdraget för 
gata/park hos infrastruktur.  

TFF    1  

Teknisk standard  Ändring av Teknisk standard, där 
även ritningar kompletteras.  

TFF    1  

Samhällsbyggnadsprocessen
  

För att säkerställa framtida 
driftmedel utifrån anläggningens 
behov behöver vi i tidigt skede 
införa olika nivåer på Park och 
naturmark Tex   
1 –naturpark = x kr/m2,   
2- bostadspark med 
översvämningområdenen och 
dagvattendammar = xx kr/m2,   
3 – finpark med raingarden och 
öppen dv-lösning xxx kr/m2.  

SBA  TFF.  2  

Information exploatörer 
(kvartersmark)  

Information kring vattensmart 
användning och dagvattenhantering 
inom kvartersmark.  
Ta fram kompletterande 
informationsunderlag som kan 
skickas med till exploatörer vid via 
markanvisningsavtal eller i samband 
med detta.  

SBA  LBVA, MEX.  2  

Uppföljning riktvärden  Efter några genomförda planer följs 
anläggningar upp avseende vad de 
klarar att uppfylla riktvärdena i 
bilaga 3, riktvärden.  

BMF  LBVA    

Stöd och underlag  Genomgång och 
kompetensutveckling för 
BlåGrönGråa dagvattensystem och 
beräkningsmetodik kopplat till 
åtgärdsnivåerna.  
  
Ta fram lathund för 
beräkningsmetodik och val av 
åtgärdsnivå.  

LBVA, utredning 
och projekt.  

  2  

Rutiner  Arbeta fram stöd för 
granskningsmetodik för 
dagvattenutredningar.  

LBVA, utredning 
och projekt.  

SBA, TFF  2  
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Bilaga 10 – Ord och 
begreppsförklaringar 
 
ABVA – allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen. Beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Agenda 2030 – Förenta Nationerna har beslutat om17 globala mål för hållbar utveckling i 
världen. Sverige har anpassat målen till nationella mål för att Sveriges ska bli mer 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.  
 
Allmän platsmark - är ett område som i en detaljplan redovisas som allmän plats och som är 
avsett för ett gemensamt behov som till exempel en gata, ett torg eller en park.  
 
Allmän VA-anläggning – en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 
bestämmande, som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt 
lagen om allmänna vattentjänster (LAV).  
 
Avloppsvatten – samlingsbegrepp för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.  
 
Avrinningsområde – landområde, inklusive sjöar, som avvattnas till en och samma punkt 
eller via ett vattendrag.  
 
BGG-system - står för Blågröngrå system. Ett samlingsnamn för alla typer av konstruktioner 
som samutnyttjar volym för dagvattenhantering, växtbäddar och hårdgjorda ytor.  
 
Båtnadsområde - Det område som avvattnas och därmed får ett högre ekonomiskt värde 
kallas båtnadsområde. Begreppet används i markavvattningsföretag.  
 
Detaljplan – Ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett begränsat område i en 
kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. 
Detaljplanen är juridiskt bindande.  
 
Dränering – Avvattning av jord eller byggnader genom avledning av vatten.  
 
Dimensionerande regn - är det regn som används för att dimensionera anläggningar enligt 
Svenskt Vatten P110.  
 
Dagvatten - Nederbördsvatten, dvs. regn eller smältvatten, som inte tränger ned i marken, 
utan avrinner på markytan, SNFS 1994:7. Tillfälliga flöden av regnvatten, smält-vatten och 
framträngande grundvatten samt spolvatten, 2 § LAV. Regn och smältvatten från snö och is 
som avrinner från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar, parkeringsplatser och dylikt, Mark- och 
miljööverdomstolen.  
 
Exploatör - Kan vara en fastighetsägare som äger marken som detaljplaneras alternativ en 
byggherre som ska köpa och bygga på mark som kommunen äger och har detaljplanerat.   
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Exploateringsavtal – Civilrättsligt avtal mellan markägare och kommun, upprättas i samband 
med detaljplanering angående främst kostnader för genomförande av detaljplanen.   
 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) - En mer detaljerad nivå av samhällsplanering än 
översiktsplaneringen men fortfarande inte på ett juridiskt fastställt sätt. I den fördjupade 
översiktsplanen anges strategier för områdets samhällsutveckling och pekar ut ytor 
för  exploatering i form av bostäder och verksamheter. Även förändringar av ytor och 
funktioner för allmänplatsmark så som vägar, torg, grönområden detaljerat område kan ingå i 
en FÖP.  
 
Förvaltningskedjan - Dagvattnets väg från att det landar på en urban yta inom 
verksamhetsområde för dagvatten från kvartersmark via allmän platsmark/gata till recipient.  
Förbindelsepunkt - en juridisk ansvarsgräns, där servisledningen är ledningen efter 
förbindelsepunkten och tillhör fastighetsägaren.  
 
Huvudman - är förvaltningsrättslig term för den statliga myndighet, kommunala förvaltning, 
eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet eller anläggning.  
 
Huvudmannen för VA – Kommunfullmäktige ytterst ansvarig för VA-anläggningarna och 
beslutar om verksamhetsområden för VA inom kommunen. Laholmsbuktens VA är ett 
driftbolag som ägs av Halmstads och Laholms kommun. I ägardirektiven står att LBVA AB 
ska agera så som huvudmannen men ansvaret för taxakollektivet och de allmänna Va- 
anläggningarna ligger ytterst hos kommunfullmäktige.   
 
Huvudmannen för allmänplatsmark - Kommunen är ansvarig för anläggningar på 
allmänplatsmark så som grönytor, parkeringar gator etc.   
 
Perkolation - Perkolation sker i marken då infiltrerat vatten från nederbörden rör sig nedåt i 
markprofilen mot grundvattnet.  
 
Kvartersmark - Mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan 
främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter.  
 
Lokalt omhändertagande - Hantering av dagvatten inom det området där det bildas och som 
därmed onödiggör eller minskar behovet av bortledande.  
 
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten - En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den 
kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla 
vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status.  
 
Natura 2000 område - Natura 2000 (N2000) är ett nätverk av värdefulla naturområden med 
arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.  
 
Recipient - Det vattendrag, sjö eller hav som avlopps - eller dagvatten leds till, det vill säga 
"mottagare".  
 
Resiliens - Motståndskraft i samhället mot olyckor och störningar. I berörda dokument berörs 
främst möjligheterna att med hjälp av dagvattenhantering skapa större motståndskraft mot 
effekterna av värmeböljor, skyfall eller översvämningar som i och med klimatförändringarna 
förväntas få större effekter och konsekvenser i Halmstad.   
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Servisledning - De mindre ledningar som förbinder enskilda fastigheter med samhällets 
allmänna ledningsnät.  
 
Spillvatten - Spillvatten är det orenade vattnet som kommer från hushållens toalett, dusch, 
disk och tvätt. Det kan också vara förorenat vatten från industrier, sjukhus, skolor etc.  
 
Trög avledning – Dagvatten leds över ytor där det finns en lägre avrinningskoefficient, dvs 
över gräsytor eller svagt sluttande gräsklädda diken eller till och med genom infiltration för 
att avrinningen från en yta till dagvattenledningarna långsammare. Motsatsen till trög 
avledning är att leda dagvattnet direkt från hårdgjorda ytor ner i dagvattenbrunn och till 
ledningsnätet.    
 
VA – Vatten och avloppsförsörjning, i begreppet ingår tre VA-tjänster nämligen dagvatten, 
dricksvatten och spillvatten som regleras i lagen om allmänna vattentjänster (LAV).  
 
Vattenförekomst - I princip allt ytvatten i Sverige, förutom det öppna havet, är indelat i 
mindre enheter som kallas vattenförekomster. Detta görs för att kunna beskriva tillståndet i 
vattnet och bedöma vilka mål, miljökvalitetsnormer, som ska gälla. Det finns fyra sorters 
vattenförekomster: sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Exempelvis Nissan är 
indelad i över 40 mindre vattenförekomster inom avrinningsområdet. 
 
Verksamhetsområde – geografiskt område där vattenförsörjning och avlopp ordnas genom 
allmän va-anläggning. Inom detta område tillämpas den kommunala ABVA:n och va-taxan. 
Verksamhetsområde kan inrättas för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Verksamhetsutövare – de/den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att styra och 
påverka verksamheten eller åtgärden.  
 
Våtvolym – Hela den volym inom anläggningen som kan fyllas med vatten. Exempelvis i en 
damm är det summan av permanentvolymen och reglervolymen, i en stenkista är det all 
volym mellan stenarna.   
 
Översiktsplanering (ÖP) - Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Här framgår de stora dragen i fråga om användningen av 
mark- och vattenområden i kommunen och här beskriver kommunen, som en vision, hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  
 
Återkomsttid - Genomsnittlig tid mellan regn med viss intensitet och varaktighet.  
 

 

Skapa tillgängliga filer (Radera den här texten) 
Den här mallen är gjord för att enkelt ta fram skapa tillgänglighetsanpassade dokument. Det du 
som användare behöver göra är: 

1. Använd mallens styckeformat för att formatera rubriker, brödtext med mera när du infogar 
nytt innehåll.  

2. Använd avstånd före/avstånd efter istället för dubbla radbryt för att skapa blankrader mellan 
stycken.  
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Informationsärende 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-04-27 
LBVAAB 2022/00008    

 
 

 
1(1) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Information från VD 16 maj 2022 

Laholmsbuktens Vas förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av informationsärendet 
- Återkoppling komplettering KPA 2021. 

Lena Olsson 
- Information om dricksvattensituationen. 

My Olausson 
- Stora projekt. 

Mattias Leijon 
- Samverkan Sydvatten. 

Mattias Leijon 
- Strategi för tillskottsvatten - spillvatten 

Mattias Leijon 
- Planeringsdagar styrelsen 2022. 

Mattias Leijon        
- PFAS 

Mattias Leijon      
 

 
 
 
 
 
 
 

Ärende LBVAAB 2022/00008 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
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Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-04-22 
LBVAAB 2022/00196 

  
 

 
 

1(3) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Remiss: Riktlinje för upphandling och inköp, KS 2022/00089 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag 
daterat 22 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 
Remiss har inkommit för yttrande, från kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och 
upphandling, Halmstads kommun, avseende ny riktlinje för upphandling- och inköp som ska beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
Riktlinjen syftar till att ge vägledning till anställda och förtroendevalda när det gäller upphandling och 
inköp och ska gälla för kommunens samtliga nämnder, bolag (hel- och delägda) och andra av 
kommunen styrda upphandlande myndigheter och enheter. 
 
Riktlinjen ska säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning t.ex.  
- lagen om offentlig upphandling  
- lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster  
- lagen om koncessioner  
- lag om valfrihetssystem  
 
Riktlinjen omfattar även icke-direktivstyrd upphandling. 

 
LBVA anser att framtaget förslag till riktlinje är i grunden bra men vill lämna några synpunkter i 
enlighet med yttrandet daterat 22 april 2022. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av inköpsansvarig och inköpsrådet hos Laholmsbuktens VA AB.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Remiss om yttrande har inkommit från kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och 
upphandling, avseende ny riktlinje för upphandling- och inköp. 
Syftet med riktlinjen är att ge vägledning till anställda och förtroendevalda när det gäller upphandling 
och inköp. 

Analys och förslag 

Ärende LBVAAB 2022/00196 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige  
Ärendets ursprung: Kommunledningsförvaltningen  
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Laholmsbuktens VA AB 
2022-04-22 
LBVAAB 2022/00196 

  
 

 
 

2(3) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

LBVA anser att framtaget förslag till riktlinje är bra men vill lämna ett par kommentarer och 
synpunkter:  
 
1. Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS, 2011:1029) bör kompletteras 

med under rubriken Inledning.  
 

2. Under rubriken Omfattning och avgränsning lämnas följande synpunkt:  
Definitionen bolag bör förtydligas med helägda bolag samt delägda bolag enligt ägardirektiv.  

 
3. Under rubriken Ansvar, andra stycket.  

Det blir otydligt med att det kommer att finnas två riktlinjer för upphandling och inköp med 
samma namn. Oftast brukar dessa skiljas åt genom att de benämns olika. Exempelvis Policy som 
antas av kommunfullmäktige, samt Riktlinje som antas av kommunstyrelsen. Denna, eller liknande 
förändring skulle tydliggöra att det handlar om två olika styrande dokument som fattas av två olika 
instanser. 

 
4. Under rubriken Affärsmässighet, sista punkten anser LBVA att ordalydelsen bör formuleras om till 

behandla alla anbudsgivare objektivt och lika, ställa relevanta och proportionerliga krav, vara tydliga och 
transparenta samt att som huvudregel offentliggöra upphandlingar på marknaden. 
Detta för att inte alla direktupphandlingar per automatik ska vara tvingande att behövas att 
annonseras, vilket tolkningen av texten annars kan bli. 

 
5. Under rubriken Avtalstrohet, anser LBVA att det vore lämpligt att man får med hela omfattningen 

och inte endast produkter. Förslag på ny text lyder:  
Avtalstrohet innebär att avtalade varor, tjänster och entreprenader köps från rätt leverantör till avtalat pris, inom 
avtalad tid. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor. 
I detta exempel använder man samma nomenklatur som man har i inledningen av dokumentet. 

 
6. I första punkten anser LBVA att ordet Halmstadbornas ersätts med medborgarnas. Detta då LBVA inte 

bara kan agera eller rikta oss mot en lokal marknad i Halmstad, utan att LBVA exempelvis vid 
öppna upphandlingar som är annonseringspliktiga i hela Europa bör ställa liktydiga krav. 
Medborgare kan man vara oavsett nationalitet och geografisk lokalisering. Denna 
nomenklaturförändring påverkar inte Halmstadsbornas möjligheter, men förändringen kommer 
även kunna komma till gagn för medborgare i andra regioner, nationen som helhet och andra 
medlemsländer i EU. 
 

7. Under samma rubrik, punken fyra, vore det lämpligt att förhålla sig till samma nomenklatur enligt 
tidigare synpunkt ovan. Dvs varor, tjänster och entreprenader. 

 
8. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB vill ha möjlighet att kunna yttra sig över kommunstyrelsens 

kommande riktlinje för upphandling och inköp. 

Konsekvenser av förslaget 
Laholmsbuktens VA AB kommer att behöva ta hänsyn till ägarkommunernas riktlinjer för upphandling 
och inköp i framtagande av sina egna riktlinjer och övriga styrdokument. 
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Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-04-22 
LBVAAB 2022/00196 

  
 

 
 

3(3) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Ärendets beslutsgång 
Remissen ska beslutas av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande daterat 22 april 2022. 

Information om beslutet 
- 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Carl Lundin, avdelningschef 
Handläggare, Robert Andersson, Inköpsansvarig 
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Yttrande 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-04-22 
LBVAAB 2022/00196 

 
 

 

  
 

1(2) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Remiss: Riktlinje för upphandling och inköp KS 2022/00089 
 

 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB anser att framtagen riktlinje är bra men lämnar 
följande synpunkter och kommentarer: 
 
1. Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS, 2011:1029) bör kompletteras 

med under rubriken Inledning.  
 

2. Under rubriken Omfattning och avgränsning har styrelsen följande synpunkt:  
Definitionen bolag bör förtydligas med helägda bolag samt delägda bolag enligt ägardirektiv.  
 

3. Under rubriken Ansvar, andra stycket.  
Det blir otydligt med att det kommer att finnas två riktlinjer för upphandling och inköp med 
samma namn. Oftast brukar dessa skiljas åt genom att de benämns olika. Exempelvis Policy som 
antas av kommunfullmäktige, samt Riktlinje som antas av kommunstyrelsen. Denna, eller liknande 
förändring skulle tydliggöra att det handlar om två olika styrande dokument som fattas av två olika 
instanser. 
 

4. Under rubriken Affärsmässighet, sista punkten anser styrelsen att ordalydelsen bör formuleras om 
till: 
behandla alla anbudsgivare objektivt och lika, ställa relevanta och proportionerliga krav, vara tydliga och 
transparenta samt att som huvudregel offentliggöra upphandlingar på marknaden. 
 
Detta för att inte alla direktupphandlingar per automatik ska vara tvingande att behövas att 
annonseras, vilket tolkningen av texten annars kan bli. 
 

5. Under rubriken Avtalstrohet, anser styrelsen att det vore lämpligt att man får med hela 
omfattningen och inte endast produkter. Förslag på ny text lyder:  
Avtalstrohet innebär att avtalade varor, tjänster och entreprenader köps från rätt leverantör till avtalat pris, inom 
avtalad tid. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor. 
 
I detta exempel använder man samma nomenklatur som man har i inledningen av dokumentet. 
 

6. I första punkten under Social hållbarhet anser styrelsen att ordet Halmstadbornas ersätts med 
medborgarnas. Detta då styrelsen inte bara kan agera eller rikta oss mot en lokal marknad i Halmstad, 
utan att styrelsen exempelvis vid öppna upphandlingar som är annonseringspliktiga i hela Europa 
bör ställa liktydiga krav. Medborgare kan man vara oavsett nationalitet och geografisk lokalisering. 
Denna nomenklaturförändring påverkar inte Halmstadsbornas möjligheter, men förändringen 
kommer även kunna komma till gagn för medborgare i andra regioner, nationen som helhet och 
andra medlemsländer i EU. 
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Yttrande 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-04-22 
LBVAAB 2022/00196 

 
 

 

  
 

2(2) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

7. Under samma rubrik, punken fyra, vore det lämpligt att förhålla sig till samma nomenklatur enligt 
tidigare synpunkt ovan. Dvs varor, tjänster och entreprenader. 
 

8. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB vill ha möjlighet att kunna yttra sig över kommunstyrelsens 
kommande riktlinje för upphandling och inköp. 

 

 

 

Laholmsbuktens VA AB 
 
 

 
Roland Norrman, ordförande 
 
 
 
Mattias Leijon, VD 
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Varning Det här e-postmeddelandet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller

öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Från:

 LBVA

Ärende: SV: Remiss "Riktlinje för upphandling och inköp"

Datum: den 10 mars 2022 09:28:00

Du får inte e-post ofta från jeanette.hall@halmstad.se. Se varför det här är viktigt.

Hej

Det går bra.

 

Vänliga hälsningar

 

 

Halmstads kommun

Ekonomi och styrning, kommunledningsförvaltningen

 

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se

 

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

 

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter

och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Från: Diarium LBVA <lbva@lbva.se> 

Skickat: den 10 mars 2022 09:12

Till:

 "

 

 
Hej!
LBVAAB har inget styrelsemöte i april utan nästa styrelsemöte är den 16 maj 2022. Och vi
hinner inte ta upp ärendet nu i mars
Går det bra att vi kan lämna yttrandet den 17 maj?
 
Med vänlig hälsning
 

Carina Malmgren

Administratör
 
Laholmsbuktens VA AB

Adress: Box 149, 301 04 Halmstad
Tel: 035-13 70 00
carina.malmgren@lbva.se
www.lbva.se
facebook.com/halmstadskommun
facebook.com/laholmskommun
 
Handling som skickas till kommunen betraktas som allmän handling och kan lämnas ut till
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Du får inte e-post ofta från jeanette.hall@halmstad.se. Se varför det här är viktigt.

den som begär att få se handlingen. I vissa fall bedöms handlingen vara sekretess och
lämnas i så fall inte ut.
Läs mer under kontakt på www.lbva.se om hur Laholmsbuktens VA AB hanterar
personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
 

 

Från:  

Skickat: den 9 mars 2022 12:19

Till: HK Diarierna Bolagen <hk-diarierna-bolagen-dl@halmstad.se>; HK Diarierna Nämnderna

<hk-diarierna-namnderna-dl@halmstad.se>

Kopia: 

  "Riktlinje för upphandling och inköp"

 

Hej

Bifogat finns den remissversion av ”Riktlinje för upphandling och inköp” som den 1 mars godkändes

av KPLU för remittering till samtliga nämnder och bolag.

I remissmissivet finns instruktioner om hur svar och synpunkter ska lämnas. Sista datum att inkomma

med svar är 220509.

 

Har ni övriga frågor får ni gärna höra av er till mig.

 

Vänliga hälsningar

 

 

 kommun

Ekonomi och styrning, kommunledningsförvaltningen

 

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se

 

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

 

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter

och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
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Remissmissiv 
Kommunledningsförvaltningen 
2022-02-22 
KS 2022/00089   

 

 
 

 
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad  

035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(2) 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges riktlinje gällande Halmstads kommunkoncerns 
upphandling och inköp 

Remissinstanser 

Kommunstyrelsen önskar att nedan remissinstanser inkommer med yttrande. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden,  
 Fastighetsnämnden,  
 Hemvårdsnämnden,  
 Kulturnämnden,  
 Räddningsnämnden,  
 Servicenämnden,  
 Socialnämnden,  
 Teknik- och fritidsnämnden,  
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,  
 Valnämnden,  
 Överförmyndarnämnden,  
 AB Industristaden,  
 Destination Halmstad AB,  
 Halmstads Flygplats AB,  
 Halmstad Business Incubator AB,  
 Halmstads Energi och Miljö AB,  
 Halmstads Energi och Miljö Nät AB,  
 Halmstads Rådhus AB,  
 Halmstads stadsnäts AB,  
 Laholmsbuktens VA AB,  
 Byggnadsnämnden,  
 Miljönämnden,  
 Halmstads Fastighets AB,  
 Hallands Hamnar Halmstad AB 

 

Sammanfattning av remissärendet  

Kommunstyrelsen har bjudit in Halmstads kommun till att yttra sig över Kommunfullmäktiges riktlinje 
gällande Halmstads kommunkoncerns upphandling och inköp. 
 

Ärende KS2022/00089 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
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Remissmissiv 
Kommunledningsförvaltningen 
2022-02-22 
KS 2022/00089   

 

 
 

 
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad  

035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 2(2) 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser 
senast 2022-05-09. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange ärendets diarienummer 
2022/00089 och remissinstansens namn i ämnesraden. 

Frågeställningar 
I remissen vill kommunstyrelsen ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.  
1. Vad betyder förslagen i riktlinjen för nämndens/styrelsens verksamhetsområde? 
2. Vad betyder förslagen i riktlinjen för Halmstads kommun? 

Att svara på remiss 
Remissinstansens yttrande får gärna vara kort och med instansens ställningstaganden tydligt markerade i 
punktform. Om remissinstansen inte har några synpunkter, ser vi gärna att svaret ger besked om detta. 
 
Utredningens förslag ska inte återges i yttrandet, men om nämnden ändå vill referera till något som 
sagts i yttrandet är det viktigt att särskilja vad som sagts i yttrandet och vad som är nämndens eget 
ställningstagande. Detta kan göras till exempel genom underrubriker eller kursivering av text.  

Informationsunderlag 

1. Förslag Riktlinje för upphandling och inköp 
2. Remissmissiv 
 
Kommunledningsförvaltningen 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens personal- och 
ledningsutskott 2022-03-01   1(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KPLU § 27 Dnr KS 2022/00089  

Godkännande av remissversion av Riktlinje för upphandling 
och inköp inför remittering 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna remissversion 
Riktlinje för upphandling och inköp till Halmstads kommunkoncern.  

Ärendet 
Kommunens riktlinje för upphandling och inköp från 2011 är i behov av revidering. 
Innan riktlinjen kan antas av kommunfullmäktige behöver den remitteras ut till 
kommunkoncernen. 
 
Innan riktlinjen remitteras behöver kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott ha 
godkänt den. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens 
personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna remissversion av Riktlinje för 
upphandling och inköp. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna remissversion 
Riktlinje för upphandling och inköp till Halmstads kommunkoncern.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens personal- och 
ledningsutskott 2022-03-01   2(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Protokollsanteckning 
Krissi Johansson (S), Micael Nilsson (S) och Gun-Britt Löfdahl (S) för följande till 
prorokollet:  
 
Vi Socialdemokrater anser att riktlinjen behöver kompletteras vad gäller sociala och 
arbetsrättsliga krav liksom vad som bör gälla för underleverantörer. Om detta 
återkommer vi med förslag innan riktlinjens antagande i kommunfullmäktige. 
 
_______ 
 
 

Justeringsdag 2022-03-01 

Sekreterare Erika Bengthagen 
  

Ordförande Ella Kardemark 
  

Justerare Kristina Johansson 
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Riktlinje Halmstads kommunfullmäktige Sida 2 (5) 
  
  
 
 

Inlednings 
Riktlinjen ska säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning t.ex. 

- lagen om offentlig upphandling 

- lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

- lagen om koncessioner 

- lag om valfrihetssystem  

Riktlinjen omfattar även icke-direktivstyrd upphandling. 

Syfte 
Riktlinjen syftar till att ge vägledning till anställda och förtroendevalda när det gäller upphandling och 

inköp samt 

-bidra till att upphandling används som ett strategiskt verktyg för ett hållbart Halmstad 

-bidra till en hållbar miljö- och klimatpåverkan,  

-bidra till minskad ekonomisk brottslighet/välfärdsbrott och motverka korruption och mutor 

 -ta sociala, arbetsrättsliga och etiska hänsyn som föreligger inom ramen för gällande lagstiftning 

-säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps från rätt leverantör, med rätt kvalitet, till lägsta 

kostnad 

- långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande 

konkurrens.  

- underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud till offentlig sektor.  

☐ Plan ☒ Riktlinje ☐ Rutin ☐ Handbok 
Diarienummer: 
 KS 2022/00089 

Dokumentnamn: 
Riktlinje för upphandling och inköp  

Framtagen av: 
☒ Avdelningen för ekonomi & 
upphandling 
☐ Avdelningen för ledningsstöd 
☐ HR-avdelningen 
☐ Tillväxtavdelningen 
☐ Kommunikationsavdelningen 
☐ Avdelningen för styrning & utveckling  
☐ Samhällsbyggnadskontoret  
☐ Kommunledningsförvaltningens stab 

Beslutad av: 
Kommunfullmäktige 

Giltighet: 
☐ Gäller från 
och med 
 
☐ Gäller till och 
med: 
☒ Gäller 
tillsvidare 

Gäller nämnder: 
☒ Ja  ☐ Nej 
 
Gäller styrelser: 
☒ Ja  ☐ Nej 
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Riktlinje Halmstads kommunfullmäktige Sida 3 (5) 
  
  
 
 

Omfattning och avgränsning 
Riktlinjen för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga nämnder, bolag och andra av 

kommunen styrda upphandlande myndigheter och enheter. 

Ansvar 
 
Riktlinjen för upphandling och inköp beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp kompletteras med kommunstyrelsens 

riktlinje för upphandling och inköp samt rutiner som ger ytterligare ledning och stöd. 

Kommunstyrelsen, kommundirektör, förvaltningschef eller VD ansvarar för upphandling och 

samordning av upphandling enligt vid var tid gällande delegationsordning/VD-instruktion. 

Medarbetare med chefsansvar i kommunkoncernen ansvarar för att gällande lagar, riktlinjer och rutiner 

följs.  

De medarbetare som genomför upphandlingar och inköp ska ha erforderlig kunskap och kompetens 

för uppgiften.  

All upphandling ska i möjligaste mån samordnas.  

Upphandlare genomför upphandling i sin helhet tillsammans med beställarna.  

Arbetet med upphandling ska påbörjas med god framförhållning för att möjliggöra tidig dialog med 

näringslivet och för att säkerställa en strategisk och affärsmässig upphandling.  

Definitioner  
Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 

byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. 

Med inköp avses hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, 
beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och implementering av 

kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande 

Styrande principer 
Upphandling ska genom effektivitet, kompetens och samverkan präglas av affärsmässighet med fokus 

på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt tillgodose kommunkoncernens behov av varor, 

tjänster och entreprenader i rätt tid, med rätt kvalitet och till lägsta kostnad. 
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Riktlinje Halmstads kommunfullmäktige Sida 4 (5) 
  
  
 
 

Fem grundläggande principer 
 Icke-diskriminering 

 Likabehandling 

 Proportionalitet 

 Öppenhet och transparens 

 Ömsesidigt erkännande 

 

 

Affärsmässighet  
All upphandling ska ske affärsmässigt genom att 

- nyttja den konkurrens som finns på marknaden 

- agera etiskt och skapa trygga affärsrelationer med leverantörer och anbudsgivare 

- behandla alla anbudsgivare objektivt och lika, ställa relevanta och proportionerliga krav, vara tydliga 

och transparenta samt offentliggöra upphandlingarna på marknaden. 

Hänsynen till små och medelstora företag  
Offentlig upphandling ska göra det möjligt för mindre och medelstora företag att delta som 

anbudsgivare genom att värna om och tillvarata idéer och den lösningsorienterade kompetens som 

finns på marknaden. 

 

Avtalstrohet  
Avtalstrohet innebär att avtalade produkter köps från rätt leverantör till avtalat pris. Avtalstrohet skapar 
förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor. 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i balans. Halmstads 

kommunkoncern ska arbeta för att främja en hållbar utveckling genom att möjliggöra för nya lösningar 

och innovationer vid upphandling så att dagens behov kan tillgodoses utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Miljömässig hållbarhet 
Varje inköp och upphandling ska eftersträva alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan och ställa 
krav enligt upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, där avancerade krav bör väljas i första hand 

och spjutspetskrav där så är lämpligt. 

Miljökrav ska ställas i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda styrdokument inom miljömässig 

hållbarhet och för att uppfylla de globala målen enligt Agenda 2030. 
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Social  hållbarhet 
Sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt det är möjligt med hänsyn till gällande rätt.. 

Halmstads kommunkoncern ska  

-möjliggöra för Halmstadbornas inträde och återinträde på arbetsmarknaden genom sociala krav.  

-öka inköpen av etiskt märkta produkter i mån av tillgång och resurser på marknaden 

-säkerställa sunda arbetsvillkor och kravställa arbetsrättsliga villkor i enlighet med lagstiftningen.  

-säkerställa att varor och tjänster som levereras till kommunen är framställda under förhållanden som är 

förenliga med ansvarsfulla och hållbara förhållanden.  

Ekonomisk hållbarhet 
Varje inköp och upphandling ska eftersträva god ekonomisk hushållning. 

 

Seriösa leverantörer 
Avtalade leverantörer med uppdrag åt kommunkoncernen ska, i alla led, vara seriösa företag som sköter 

sina skatteregistreringar och sina betalningar. Avtalad leverantör ansvarar för att även underleverantörer 

uppfyller avtalade villkor.  
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Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-04-20 
LBVAAB 2020/00086    

 
 

1(2) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Delegering åt ordförande att besluta om antagande av entreprenör för 
byggnation av ny spillvattenledning för del av  

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att uppdra åt styrelseordförande att besluta om 
antagande av entreprenör för byggnation av ny spillvattenledning för del av      

Sammanfattning av ärendet 
Projektet omfattar utbyggnad av spillvatten för verksamhet inom  att möjliggöra en 
framtida anslutning för omkringliggande fastigheter till den allmänna spillvattenanläggningen och 
avledning av spillvatten från förväntad exploatering inom del av  
Korsning av Smedjeån med VA-ledningar är villkorat av Länsstyrelsen att dessa arbeten enbart får 
utföras mellan maj och september. 
För att projektet inte skall missa detta tidsfönster förslår Laholmsbuktens VA AB att styrelsen uppdrar 
åt styrelseordförande att besluta om antagande av entreprenör för byggnation av ny spillvattenledning 
för del av    

Ärendets beredning 
Laholmsbuktens VA AB har med hjälp av konsultföretaget WSP upprättat förfrågningsunderlag 
avseende utbyggnad av projektet.  

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingen genomförs genom förenklat förfarande enligt LUF 19 kap. 
Anbudsgivaren skall uppfylla grundläggande krav enligt LUF 13 kap. 1 - 4 §. 
Anbudet kan komma att antas utan föregående förhandling. 
Tilldelningsgrund är att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Alltså det anbud som har  
lägst anbudssumma. 
Tilldelningsbeslut fattas av styrelsen för Laholmsbuktens VA AB i egenskap av upphandlade 
myndighet. 

Ärendets beslutsgång 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB är beslutande. 
 

Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon verkställande direktör 
Kim Söderberg, avdelningschef Utredning och projekt 

Ärende LBVAAB 2020/00086 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA 
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Handläggare, Andreas Morgin, Projektledare 
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Från:
Till: HK Diarierna Bolagen; HK Diarierna Nämnderna

Ärende: 2021/00519 Remissmissiv - motion

Datum: den 10 januari 2022 09:39:49

Bilagor: Motion om medborgarservice.pdf
Remissmissiv - motion.doc

Motion om medborgarservice

 

Här kommer en motion om medborgarservice. Alla nämnder och bolag ges möjlighet att svara på

motionen. Det är obligatoriskt för följande nämnder och bolag att svara: barn- och ungdomsnämnden,

hemvårdsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, utbildnings-  och

arbetsmarknadsnämnden samt HFABs styrelse.

 

Motionen ska besvaras senast 1 augusti 2022 och svaret skickas till ks.diarium@halmstad.se. Ange

ärendets diarienummer 2021/00519 och remissinstansens namn i ämnesraden.

 

Vänliga hälsningar

 

 

Halmstads kommun

Säkerhets- och trygghetsfunktionen, kommunledningsförvaltningen

Besöksadress: Rådhuset, Kyrkogatan 5, Halmstad

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se

 

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

 

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter

och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
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Remissmissiv - motion 
Kommunledningsförvaltningen 
2022-01-05 
KS 2021/00519   

 

 
 

 
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad  

035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(1) 
 
 
 
 

Remittering av motion om medborgarservice 

Sammanfattning av remissärendet  

Kommunstyrelsen översänder motion om medborgarservice till Halmstads kommuns alla nämnder och 
bolagsstyrelser för möjlighet till yttrande. Det är obligatoriskt för kulturnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, hemvårdsnämnden, teknik- 
och fritidsnämnden samt styrelsen för Halmstads Fastighets AB att yttra sig.  
 
Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser 
senast 2022-08-01. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange ärendets diarienummer 
2021/00519 och remissinstansens namn i ämnesraden. 

Frågeställningar 
I yttrandet vill kommunstyrelsen ha svar på motionens att-sats. Vi efterfrågar tydliga svar  
på bifall av motionens att-sats/er eller avslag på motionens att-sats/er. 
 
1. Vad betyder förslagen i utredningen för nämndens/styrelsens verksamhetsområde? 
2. Vad betyder förslagen i utredningen för Halmstads kommun? 
 
Observera att nämndens/styrelsens yttrande behöver ta tydlig ställning till motionens yrkande.  
Nämnden/styrelsen ska antingen tillstyrka (föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen) eller  
avstyrka (föreslå att fullmäktige avslår motionen) förslagen i motionen.  
 
Yttrandet från nämnden/styrelsen utgör grunden för det slutgiltiga beslutsförslag som 
kommunledningsförvaltningen tar fram. 
 

Informationsunderlag 

1. Motion om medborgarservice 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 

Ärende KS2021/00519 
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HALMSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Motion om medborgarservice2021 -11- i e

KS taitl/ooSHDnr 2021.11.18

2007 startades Medborgarservice Andersberg. Där finns samhällsvägledare som 

hjälper och stöttar invånarna. Det kan gälla allt från att fylla i blanketter, till 
kontakt med myndigheter och annan samhällsservice. På Medborgarservice finns 

tillgång till datorer utan kostnad, möjlighet till kopiering och att sätta sig ned for 
en pratstund. Det är en plats för möten mellan människor och för det lokala 

föreningslivet. Det anordnas aktiviteter och föreläsningar. Det finns tillgång till 
samlingslokaler för det lokala föreningslivet, och som även andra kan hyra. I 
anslutning finns bland annat bibliotek, HFAB och Öppna förskolan. Sedan 2020 

finns också en filial till Medborgarservice på Vallås, med begränsade öppettider 
och service. Denna verksamhet är dock inte permanent.

Halmstad ska vara en inkluderande kommun. Samhället är komplext och 

förutsättningarna för oss invånare ser väldigt olika ut beroende på exempelvis 

socioekonomi, bakgrund, ålder och funktionsvariation. När kontakter med 

myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men även 

kommunala verksamheter, sker digitalt är risken stor att olika grupper hamnar i 
digitalt utanförskap. Kunskapen om hur samhället fungerar, språkförbistringar 
med mera kan också skapa svårigheter. Här kan fler och utökad 

Medborgarservice vara viktigt för att skapa mer jämlika förutsättningar för 
invånarna i Halmstads kommun. Verksamheten kan både understödja 

myndighetsutövning, utöka samverkan och underlätta integration samtidigt som 

samhällsservicen blir mer tillgänglig för alla. Medborgarservice kan också spela 

en viktig roll som mötesplats för lokalsamhället och för kommunens 

trygghetsarbete.

Det är inte bara Andersberg och Vallås, utan alla delar av vår kommun som 

skulle behöva mer tillgänglig samhällsservice, och komma närmare 

”Kommunen”. Därför menar Vänsterpartiet att Medborgarservice behöver startas 

upp i fler kommundelar och att verksamheten på Vallås permanentas och utökas. 
Medborgarservice kan med fördel samlokaliseras med annan kommunal 
verksamhet.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

• Verksamheten på Vallås permanentas och utökas.
• Medborgarservice i ett första steg startas upp även i Oskarström och 

Getinge.

Tania Bengtsson
Gruppledare

Mikael Ekfeldt
imunfulimäktige

Martin Marklund
Ersättare Kulturnämnden

AngelineTabe
Ledamot Socialnämnden

Vänsterpartiet Halmstad
halmstad@vansterpartiet.se 
ha I mstad. va nsterpa rtiet.se
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Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, Fyllinge 
, Halmstads kommun 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Halmstads kommun att 
utöka verksamhetsområdet för spillvatten så att verksamhetsområdet även omfattar Fyllinge  i 
Halmstads kommun.     

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Fyllinge  omfattas av verksamhetsområde, VO, för dricksvatten men inte för 
spillvatten. Vid utbyggnad av senaste etappen av Fyllinge gränsar nu Fyllinge till VO för 
spillvatten. 
 
Då Fyllinge ansökt om anslutning till det kommunala spillvattennätet samt fastigheten är 
belägen i direkt anslutning till VO för spillvatten, är det lämpligt att utöka VO för spillvatten så att det 
även omfattar Fyllinge . 

Ärendets beredning 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.   

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Fastigheten Fyllinge har ansökt om anslutning till kommunalt spillvattensystem. Vid utbyggnad 
av senaste etappen av Fyllinge gränsar nu Fyllinge  till VO för spillvatten och därför finns 
förutsättningar för utökning av verksamhetsområdet. 

Analys och förslag 
Då fastigheten Fyllinge har behov av spillvattentjänst, är beläget i direkt anslutning till 
bebyggelse som omfattas av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten samt sedan tidigare 
omfattas av VO för dricksvatten, är det lämpligt att utöka VO för spillvatten så att det även omfattar 
Fyllinge  

Konsekvenser av förslaget 
Om verksamhetsområde för spillvatten beslutas och fastställs, enligt förslag, kommer fastigheten att få 
betala anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa och få de skyldigheter och förmåner som det innebär 
att vara del i verksamhetsområde för vattentjänsten.  

Ärende LBVAAB 2022/00177 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Halmstads kommun 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA AB 
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Ärendets beslutsgång 
Beslut som gäller omfattning av verksamhetsområde för någon eller flera av vattentjänsterna ska 
fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Översikt utökning VO D Fyllinge  
2. Utökning VO Fyllinge 

Information om beslutet 
Styrelsens beslut överlämnas till kommunstyrelsen i Halmstads kommun för vidare hantering. 
 

 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Kim Söderberg, avdelningschef  
Handläggare, Per-Ola Larsson 
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Utökning av verksamhetsområde för dagvatten, Trönninge  
Halmstads kommun 

Laholmsbuktens VA AB:s förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Halmstads kommun att 
utöka verksamhetsområdet för dagvatten så att verksamhetsområdet även omfattar fastigheten 
Trönninge  i Halmstads kommun.    
 

Sammanfattning av ärendet 
Genom ny detaljplan, KS 2018/00687, samt avstyckning från Trönninge  ges möjlighet att uppföra 
bostäder på Trönninge  
 
Fastigheten ligger inom Halmstads kommuns verksamhetsområde, VO, för dricks- och spillvatten men 
utanför VO för dagvatten. 
 
Fastigheten gränsar till Halmstads kommuns VO för dagvatten och kapacitet finns i dagvattensystemet 
för att ansluta fastigheten. 

Ärendets beredning 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Genom ny detaljplan, KS 2018/00687, samt avstyckning från Trönninge ges möjlighet att uppföra 
bostäder på Trönninge  
 
Fastigheten ligger inom Halmstads kommuns verksamhetsområde, VO, för dricks- och spillvatten men 
utanför VO för dagvatten. 

Analys och förslag 
Fastigheten gränsar till Halmstads kommuns VO för dagvatten och kapacitet finns i dagvattensystemet 
för att ansluta fastigheten. 
 
Fastigheten har behov av dagvattenhantering och kan inte på ett bättre sätt än genom anslutning till 
Halmstads kommuns dagvattensystem hantera fastighetens dagvatten. 

Ärende LBVAAB 2022/00178 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Halmstads kommun 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA AB 
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Konsekvenser av förslaget 
Om verksamhetsområde för dagvatten beslutas och fastställs, enligt förslag, kommer fastigheten att få 
betala anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa och få de skyldigheter och förmåner som det innebär 
att vara del i verksamhetsområde för vattentjänsten.  

Ärendets beslutsgång 
Beslut som gäller omfattning av verksamhetsområde för någon eller flera av vattentjänsterna ska 
fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Översikt utökning VO D Trönninge  
2. Utökning VO Trönninge 

Information om beslutet 
Styrelsens beslut överlämnas till kommunstyrelsen i Halmstads kommun för vidare hantering. 

 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Kim Söderberg, avdelningschef  
Handläggare, Per-Ola Larsson 
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Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, Daggarp 
, Laholms kommun 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Laholms kommun att 
utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten så att verksamhetsområdena även omfattar 
Daggarp i Laholms kommun.         

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Daggarp  har fått bygglov för ett fritidshus under förutsättning att fastigheten ansluts 
till kommunalt dricks- och spillvatten. 
 
Fastigheten Daggarp  angränsar till kommunalt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten och 
då fastighetsägaren ansökt om anslutning till det kommunala dricks- och spillvattennätet är det lämpligt 
att utöka VO för dricks- och spillvatten så att det även omfattar Daggarp  

Ärendets beredning 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Fastigheten Daggarp  har fått bygglov för ett fritidshus under förutsättning att fastigheten ansluts 
till kommunalt dricks- och spillvatten. 

Analys och förslag 
Fastigheten Daggarp  har behov av vattentjänsterna dricks- och spillvatten, samt är belägen i direkt 
anslutning till kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten och då fastighetsägaren 
ansökt om anslutning till det kommunala dricks- och spillvattennätet är det lämpligt att utöka VO för 
dricks- och spillvatten så att det även omfattar Daggarp  

Konsekvenser av förslaget 
Om verksamhetsområden beslutas och fastställs, enligt förslag, kommer fastigheten att få betala 
anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa och få de skyldigheter och förmåner som det innebär att vara 
del i verksamhetsområdena för vattentjänsterna.  
 
 

Ärende  LBVAAB 2022/00265 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Laholms kommun 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA AB 
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Ärendets beslutsgång 
Beslut som gäller omfattning av verksamhetsområde för någon eller flera av vattentjänsterna ska 
fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun 

Beslutsunderlag 
1. Översikt utökning VO VS Daggarp  
2. Utökning VO VS Daggarp 

Information om beslutet 
Styrelsens beslut överlämnas till kommunstyrelsen i Laholms kommun för vidare hantering. 
 
 
 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Kim Söderberg, avdelningschef  
Handläggare, Per-Ola Larsson 
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Utökning av verksamhetsområde för dagvatten, Åled, Enslöv  samt 
Enslöv , Halmstads kommun 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut  
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Halmstads kommun att 
utöka verksamhetsområdet för dagvatten så att verksamhetsområdet även omfattar fastigheterna 
Enslöv  samt Enslöv  Halmstads kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheterna Enslöv  samt Enslöv  de enda fastigheterna längs  som inte 
är upptagna i Halmstads kommuns verksamhetsområde för dagvatten. Eftersom fastigheterna har 
behov av dagvattenhantering, förutsättningar finns för anslutning till den allmänna va-anläggningen 
genom de åtgärder som genomförts, serviser upprättats samt fastigheterna anslutits, är det lämpligt att 
utöka verksamhetsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.      

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Den galvaniserade vattenledningen i övre delen av Dahlgrensvägen i Åled har haft ett stort antal läckor. 
Under 2021 konstaterads ledningen vara i så dåligt skick att d-en akut behövde förnyas. 
 
Vid förnyelse av dricksvattenledningen beslutades det att även spillvattenledningen skulle förnyas då 
även den var i dåligt skick. 
 
Fastighetsägarna till Enslöv :  samt Enslöv  påpekade, när de fick kännedom om att dricks- och 
spillvattenledningen skulle förnyas, att de önskade ansluta till kommunalt dagvatten.  
 
Då Enslöv samt Enslöv är de enda fastigheterna längs  som inte tidigare 
omfattats av Halmstads kommuns verksamhetsområde för dagvatten beslutades det att ersätta den 
klena dagvattenledningen i gatan med en grövre och samtidigt förlänga ledningen så att 
dagvattenserviser kunde anläggas till Enslöv  samt Enslöv  
 
 

Analys och förslag 

Ärende LBVAAB 2022/00266 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Halmstads kommun 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA AB 
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Då fastighetsägarna till Enslöv  samt Enslöv ansökt om, samt fått serviser för anslutning till 
kommunal dagvattenhantering behöver Halmstads kommuns verksamhetsområde för dagvatten utökas 
för att även omfatta de båda berörda fastigheterna. 
 
Fastigheterna har behov av dagvattenhantering och kan inte på ett bättre sätt än genom anslutning till 
Halmstads kommuns dagvattensystem hantera fastigheternas dagvatten. 
 

Konsekvenser av förslaget 
Om verksamhetsområde för dagvatten beslutas och fastställs, enligt förslag, kommer fastigheterna att få 
betala anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa och få de skyldigheter och förmåner som det innebär 
att vara del i verksamhetsområde för vattentjänsten.  

Ärendets beslutsgång 
Beslut som gäller omfattning av verksamhetsområde för någon eller flera av vattentjänsterna ska 
fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Översikt utökning VO D Åled 
2. Utökning VO Åled 

Information om beslutet 
Styrelsens beslut överlämnas till kommunstyrelsen i Halmstads kommun för vidare hantering. 
 

 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Kim Söderberg, avdelningschef  
Handläggare, Per-Ola Larsson 
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Från: N-RB-Expediering

Till: Diarium LBVA

Ärende: E-delgivning Föreläggande 2022-04-21 Dnr 7050-2011

Datum: den 22 april 2022 08:43:59

Bilagor: Föreläggande av förslag till beslut om naturreservatet Fylleåns dalgång(20641144).pdf
Bilaga 1. Förslag till beslut inkl. bilagor.pdf

Du får inte e-post ofta från expediering.halland@lansstyrelsen.se. Se varför det här är viktigt.

Genom detta meddelande delges LBVA härmed Länsstyrelsens beslut 2022-04-21 i ärende 7050-

2011 om förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Fylleåns dalgång i Halmstads

kommun.

 

Vi ber er därför bekräfta att ni mottagit beslutet genom att svara på det här meddelandet.

Autosvar eller liknande gäller inte som bekräftelse.

 

OBS! För företag måste bekräftelsen göras av behörig företrädare (firmatecknare eller

ombud).

 

Svarsmeddelandet är enbart en bekräftelse på att du mottagit bifogat beslut. Det är viktigt både

för dig och för oss att du bekräftar mottagandet. Det innebär inte att du godkänt beslutets

innehåll.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

 

Länsstyrelsen i Hallands län 

REGISTRATOR, ARKIV- OCH DIARIEFUNKTION 

Telefon växel: 010- 224 30  00 |

Postadress: 301 86 Halmstad 

Besök oss gärna på: www.lansstyrelsen.se/halland

 

För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

Använd e-postadress halland@lansstyrelsen.se

Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.

Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

 

För att kunna skicka stora handlingar, över 25 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick.

Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Postadress Besöksadress E-post Telefon  
301 86 HALMSTAD  Slottsgatan 2 Halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00  

 

Bildande av naturreservatet Fylleåns dalgång i Halmstads 
kommun 

 

 
 

Beslut 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (MB) att 
förklara det område som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta 
som naturreservat, med syfte, skäl och föreskrifter enligt nedan.  

Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Fylleåns dalgång. 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att förordnande med stöd av 19 § naturvårds-
lagen om skydd för landskapsbilden avseende Fylleån och Storsjön, Halmstads 
kommun från 1971-11-09 (dnr 11.126-1641-71) upphävs inom de delar som 
berörs av nu beslutat naturreservat, när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft. 
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Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att förordnande med stöd av 16 § naturvårds-
lagen om förbud rörande forsränning och bergsklättring i organiserad form i delar 
av Fylleån från 1994-03-22 (dnr 213-6672-93) upphävs när nu aktuellt beslut 
vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att förordnande med stöd av 7§ naturvårds-
lagen om naturreservatet Brogård avseende fastigheten Skedala 1:10, Halmstads 
kommun från 1976-02-19 (dnr. 11.121-403-73) upphör att gälla när nu aktuellt 
beslut vinner laga kraft.  

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark-och vattenområden berörs inom reservats-
området. 

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1). 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att vårda, bevara och återställa värdefulla natur-
miljöer samt att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Vatten-
drag, ädellövskogar, lövsumpskogar och en naturlig hydrologi i mark och 
vattendrag ska särskilt gynnas i naturreservatet. 

Fylleåns naturvärden ska bevaras och påverkade sträckor återställas. Det är 
särskilt viktigt att värna om arter som naturligt förekommer i Fylleån, som den 
ursprungliga laxstammen, bottenfauna med krav på god vattenkvalitet och utter. 
Delar av vattendraget med strömmande och forsande vatten, block-, sten- och 
grusbottnar och stränder bevuxna med lövskog ska värnas.  

Naturreservatets skogar ska bevaras och vårdas så att de utvecklar strukturer och 
funktioner som är viktiga för den biologiska mångfalden, såsom hög, kontinuerlig 
tillgång av död ved i olika nedbrytningsstadier, gamla eller senvuxna träd samt 
olikåldrighet i trädskiktet. Skogarna ska domineras av lövträd, gärna med stort 
inslag av ädellövträd. Skogarna ska utvecklas genom vissa naturvårdande skötsel-
insatser och i övrigt genom intern dynamik där naturlig föryngring sker när gamla 
träd har dött. 

Naturreservatets betesmarker ska vårdas så att det finns vidkroniga äldre träd, 
bärande buskar och träd, solbelyst död ved och rikligt med nektarproducerande 
blommor. 

Syftet är också att tillgodose friluftslivets behov av strövområden. Områdets 
upplevelsevärden ska bevaras och reservatet ska vara tillgängligt för rekreation 
och friluftsliv i den mån områdets biologiska värden inte hotas. 
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Syftet skall nås genom att: 

• land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering och produktionsskogsbruk,

• vattendraget får restaureras, om det kan ske utan att de naturvärden som idag
finns i området skadas,

• naturvårdande skötselåtgärder genomförs i skog för att gynna tall och inhemska
lövträd (särskilt ek) samt för att gynna förekomsten av grov död ved samt träd
med viktiga strukturer som håligheter, savflöden och mulm.

• gran avvecklas och röjs fortlöpande i hela området,

• betesmarkerna sköts så att de får riklig blomning i fältskiktet, så att det
förekommer inslag av bärande och blommande träd och buskar och så att det
finns solbelyst död ved. På Skedala 1:10 ska landskapet vara så öppet att
besökare tydligt kan se strandterrasser och korvsjöar.

• våtmarker i betesmark sköts så att de hålls öppna och solbelysta. Ytterligare
våtmarker kan anläggas.

• främmande arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden som reser-
vatet avser att bevara,

• Länsstyrelsen verkar för att verksamheter utanför reservatet, på sikt och vid behov,
anpassas så att de vattenanknutna värdena i reservatet kan bevaras och utvecklas.
Vattenflödet bör i så hög grad som möjligt efterlikna det naturliga. Försurning av
vattendraget bör motverkas genom fortsatt kalkning. Fiskarter som naturligt hör
hemma i reservatet som lax, öring, havsnejonöga och ål bör kunna ta sig mellan
naturreservatet, havet och andra delar av vattendraget. Skogs- och jordbruk i
uppströms belägna delar av Fylleån och dess biflöden bör utföras med hänsyn till
vattenlevande djur och växter.

• delar av området görs tillgängligt för fotgängare. Det ska finnas stigar,
stängselgenomgångar, sittplatser och information om områdets naturvärde. Det
ska också vara möjligt med andra anläggningar för friluftslivet om de kan
anläggas, underhållas och nyttjas utan att naturvärdena skadas eller att
naturupplevelsen försämras. Det ska vara möjligt att se och höra Norteforsen.

• nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i
skötseln av reservatet samt att

• området i övrigt lämnas för fri utveckling så att mängden död ved och inslaget
av gamla träd ökar och vattendragets strukturer och funktioner får utvecklas
genom naturliga processer.

Skälen för beslutet 

Området utgörs av en värdefull åsträcka och värdefulla skogar. Dokumenterat 
höga värden finns i många artgrupper, t.ex. skalbaggar, mossor, sländor och 
fiskar. Området har också betydelse för friluftslivet genom att det är stort, 
naturskönt, tätortsnära och kan nås med buss och cykel. 
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Naturvärdena kan skadas av skogsbruksåtgärder som avverkning och gallring, av 
fysisk exploatering, av förändrad hydrologi på land och i vattendraget, av 
konkurrens från gran och främmande arter och fiskstammar, av åtgärder som 
skapar erosion i strandkanten och av intensivt friluftsliv i anslutning till 
vattendraget. Värdena för friluftslivet kan skadas av skogsbruksåtgärder och av 
otillräcklig hävd i betesmarker. 

De viktigaste åtgärderna för att bevara värdena är att skydda området mot 
produktionsskogsbruk och exploatering, att skapa och bevara skyddszoner mot 
vattendragen, att hålla efter gran och främmande arter samt att anlägga och 
underhålla stigar och parkeringar.  

Föreskrifter  

A. Med stöd av 7 kap. 5 § MB, om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservat, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att 
inom området: 

1. uppföra byggnad, anordning eller anläggning,  

2. uppföra mast eller antenn samt anlägga luft- eller markledning, 

3. anlägga väg, 

4. borra, spränga, schakta, gräva, muddra, markbearbeta eller bedriva täkt, 

5. dika, dämma, dikesrensa eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets 
hydrologi. Med Länsstyrelsens tillstånd är det dock tillåtet att underhålla dike 
enligt bestämmelserna i 11 kap. 17 § miljöbalken under förutsättning att diket 
är lagligt anlagt,  

6. anordna upplag, tippa eller fylla ut,  

7. kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel, 

8. avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,  

9. ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar, 

10. bedriva jakt på lördag, söndag och helgdag i område markerat på karta 1 samt 
att i övriga delar av reservatet bedriva jakt,  

11. utfodra vilt förutom åtel som kräver tillstånd från Länsstyrelsen,  

12. framföra motordrivet fordon annat än på väg markerad på karta 1 eller parkera 
annat än på anvisad plats,  

13. uppföra stängsel eller hägnad, med undantag för stängsel som behövs för 
betesdrift, 

14. ta bort eller skada stengärdesgård, odlingsröse eller annan kulturlämning, 

15. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 

16. plöja, harva eller på annat sätt bryta vegetationstäcket samt att 

17. vidta åtgärder som grumlar eller förorenar vattendrag. 

208



LÄNSSTYRELSEN Förslag till beslut 5 (17) 
  

 2022-04-08 511-7050-11  

   

 

 
Karta 1. Karta som preciserar var vissa A-föreskrifter gäller. 

 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

18. anordna eller tillåta att någon anordnar lägerverksamhet, tävlingar eller andra 
arrangemang, 

19. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan 
påverkan på naturmiljön. 

20. bygga ut eller ändra befintlig byggnad, anordning eller anläggning, 

21. inplantera för området främmande arter, 

22. lägga i eller flytta grus, sten eller block i vattendraget samt att 

23. anlägga och underhålla stigar, leder, fiskeplatser eller andra frilufts-
anordningar.  

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:  

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de 
åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som 
framgår av föreskrifterna B 1-13. 

• markägaren att avverka, gallra och röja björk i betesmark markerad på karta 2. 
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Karta 2: Kartan visar var det finns undantag från A-föreskrifterna som är geografiskt 

preciserade. 

• nedtagning av grenar som sträcker sig över sådan åkermark som är utanför 
reservatet och att kapa träd som fallit över åkermark eller väg. All ved ska 
flyttas till reservatet.  

• jakt på skadat vilt och eftersök av skadat vilt. 

• jakträttsinnehavare att använda motordrivet fordon för uttransport av älg, hjort 
och vildsvin i enlighet med terrängkörningsbestämmelserna, dock inte vid 
körning på fuktig mark eller inom 20 meter från sjö eller vattendrag.  

• snitsling och skyltning vid jakt under förutsättning att dessa avlägsnas senast 
ett dygn efter avslutad jakt. 

• att i samband med jakt ha portabla jakttorn i de delar av reservatet där jakt är 
tillåten. Jakttornen får inte vara uppställda mer än högst tre dygn i sträck. 

• att på Tofta 1:32 senast 2040 avverka och transportera ut granvirke, och att 
fram till dess sköta om befintlig granskog och att köra med motordrivet fordon 
på körvägen som finns på Tofta 1:32. 

• att enligt instruktioner från Länsstyrelsen hålla fornlämningen markerad på 
karta 2 (husgrunder, kvarnränna, hålväg) fri från igenväxning. 

• markägaren att anlägga och underhålla stig till fiskeplats inom område 
markerat på karta 2, dock krävs Länsstyrelsens medgivande av utformning och 
exakt lokalisering, 
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• underhåll av vägar (inkl. broar) markerade på karta 2 under förutsättning att: 

- inget material tillförs området som kan innehålla förorenande ämnen, 

- åtgärderna inte leder till påverkan på Fylleån, 

- överskottsmassor och överblivet material forslas ut ur naturreservatet samt 
att 

- åtgärderna inte bidrar till spridning av parkslide och andra främmande 
invasiva arter. 

• akuta reparationsåtgärder på ledningar. Undantaget omfattar inte förebyggande 
röjning av ledningsgator, planerat byte, flytt av ledningar eller andra åtgärder 
som kan planeras. Vid åtgärderna ska skador på mark, stigar, stängsel och 
friluftsanordningar undvikas, men om de uppstår ska de återställas så fort som 
möjligt, dock senast inom 3 månader. 

• drift och underhåll av ledningar markerade på karta 2 under förutsättning att: 

- markskador minimeras och eventuellt uppkomna skador repareras, 

- inget material tillförs området som kan innehålla för området främmande 
arter eller förorenande ämnen, 

- överskottsmassor och överblivet material forslas ut ur naturreservatet, 

- åtgärder genomförs under perioden 1 september - 31 mars, 

- framkomlighet på stigar inte har försämrats när arbetet har avslutats, 

- all ved lämnas inom reservatet men i betesmarker läggs den i högar och ev. 
ved som hamnar på stigar flyttas, 

- hänsyn tas till betesdjur, stängselanordningar och friluftsanordningar och att 

- informationsskyltar sätts upp vid reservatets parkeringsplatser innan 
åtgärder påbörjas, om åtgärderna tar minst två dagar. Dessa ska innehålla 
information om vad som görs och telefonnummer till kontaktperson. 
Skyltarna ska tas ner direkt efter det att åtgärden avslutats. 

• underhåll av befintligt pumphus, markerat på karta 2. 

• anläggning av faunapassage vid väg 568. 

• att anläggning för enskilt avlopp tillhörande Skedala 4:23 tas bort, under 
förutsättning att marken återställs när arbetet avslutats.  

• att till och med år 2027 sprida en begränsad mängd näringsämnen (max 50 kg 
kväve per hektar och år) på området markerat som åker på karta 2. 
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B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § MB 
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla åtgärder inom området 
enligt följande: 

1. utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar, 

2. anläggning och underhåll av friluftslivsanordningar exempelvis parkerings-
plats (se karta 3 för placering), broar, toaletter, bänkar, bord, eldstad, 
markerade stigar och informationsskyltar, 

3. naturvårdande skötsel av skogsmark 

a. avverkning av gran i hela reservatet, på Tofta 1:32 dock inte förrän år 
2041 

b. fällning, röjning, ringbarkning samt skapande av högstubbar, lågor och 
hålträd i område markerat på karta 3,  

c. åtgärder för att skapa nya bestånd av lövträd och tall inom område 
markerat på karta 3, 

d. bete i skog i områden markerade som skogsbete på karta 3, 

4. naturvårdande skötsel av betesmark markerad på karta 3 i form av betesdrift, 
stängsling, restaurering av betesmark, slåtter, bränning, hamling, plantering av 
bärande och/eller blommande buskar och träd samt grävning och 
markbearbetning för att skapa bar sand/jord. 

5. borttagning av buskar och träd för att skapa utsikt på platser markerade på 
karta 3, 

6. våtmarksanläggning samt skötsel och underhåll av områdets våtmarker i 
områden markerade som våtmark på karta 3, 

7. restaurering av vattendraget, t.ex. iläggning av block, sten och grus på platser 
där det tidigare funnits, 

8. naturvårdande jakt på skarv, mink, räv, vildsvin och mård, 

9. bekämpning av främmande arter, t ex skunkkalla, tysklönn, häggmispel, 
oxbär, spirea och jättebalsamin, 

10. utsättning av hotade arter om det behövs för att stärka artens möjlighet till 
långsiktig överlevnad i länet samt 

11. undersökningar och dokumentation av friluftsliv, mark, vatten samt växt-, 
svamp- och djurliv. 
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Karta 3: Kartan visar var i området vissa B-föreskrifter gäller.  

 

C. Med stöd av 7 kap. 30 § MB, om rätten att färdas och vistas i reservat är det 
utöver vad som annars gäller förbjudet att: 

1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar, 

2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka 
exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp, 

3. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på 
anvisad plats, 

4. ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl. 22-06,  

5. ha hund okopplad, 

6. elda annat än på anvisad plats, 

7. tälta, 

8. klättra på bergväggar och rasbranter, 

9. cykla annat än på bilväg, 

10. rida annat än på bilväg, 

11. ha båt förtöjd eller upplagd på stranden mellan kl. 22 och kl. 06 samt att 

12. i organiserad form färdas på ån, exempelvis med kanot, paddelbräda eller 
flotte.  

13. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift, 
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Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

14. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang, 

15. använda fällor som dödar ryggradslösa djur, 

16. inplantera för området främmande arter samt att 

17. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan 
påverkan på naturmiljön. 

Upplysningar: 

Fylleån ingår i Fylleåns Fiskevårdsområdesförening, och fisket nedströms väg 568 
är tillgänglig för allmänheten. Det krävs dock fiskekort för att fiska i ån. 
  
Om föreskrifterna 

A-föreskrifterna gäller för åtgärder och verksamheter som genomförs med stöd av 
äganderätt eller andra juridiska rättigheter, t.ex. nyttjanderätt och servitut. I det 
fall en åtgärd som enligt lag enbart får utföras av en rättighetsinnehavare, utförs 
av en person som saknar rättighet, omfattas denna person av de förbud som 
meddelas i A-föreskrifterna. Således gäller förbuden i A-föreskrifterna till 
exempel för alla personer som röjer sly eller avverkar i reservatet, eftersom en 
sådan åtgärd endast får utföras av rättighetsinnehavare (eller av annan efter 
medgivande från rättighetsinnehavare). 

 

 
Karta 4: Befintliga byggnader och anläggningar inom reservatet. 
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C-föreskrifterna gäller för allmänheten. Föreskrifterna riktar sig även till mark-
ägaren och andra med särskild rätt till fastigheten då dessa utövar aktivitet som 
inte är knutet till dessa rättigheter, t .ex. vid hundpromenad.  

Förbudet mot eldning annat än på anvisad plats innebär att fasta bränslen (ved, 
kol) endast får användas på iordningställda grillplatser. Man får inte elda med 
grenar, stammar och kottar från reservatet eftersom dessa har betydelse för 
områdets djur, växter och svampar. Campingkök som drivs med gas eller flytande 
bränsle får användas i hela reservatet, om dessa används på ett brandsäkert sätt. 

I föreskrift C12 finns ett förbud mot att i organiserad form färdas på ån. Med 
organiserad form avses arrangemang som organiserats genom företag och 
föreningar samt privata initiativ för att samla större grupper. Föreskriften omfattar 
inte en familj eller några vänner som vill färdas på ån. 

I föreskrift A1 och A21 regleras uppförande och ändring av byggnad eller 
anläggning. Anläggningar och byggnader räknas som nya om de inte är markerade 
i karta 4.  

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken (C-
föreskrifterna) träder i kraft den DD MM 2022. 

Beslutet om föreskrifter enligt 7. kap. 30 § miljöbalken gäller omedelbart, även 
om det överklagas. 

Andra bestämmelser 

Länsstyrelsen erinrar även om att andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med 
reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra:  

2 kap. 1, 6-8 §§ kulturmiljölagen (1988:950), fornlämningar 

De fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddade enligt lag. Det är 
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att 
skydda, vårda och undersöka en fornlämning.  

7 kap. 27-29 §§ miljöbalken, Natura 2000  
Det krävs tillstånd för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön inom ett Natura 2000-område. Detta gäller även åtgärder som utförs 
utanför det aktuella området, om det får effekter inom området. 

7 kap. 13-18h §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelser 
Strandskyddsområde berör de delar av reservatet som ligger inom 100 meter från 
sjöar och vattendrag. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på 
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land och i vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka 
syftet med strandskyddet är förbjudna. 

11 kap. miljöbalken, vattenverksamhet, samt lagen (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet. 
Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och 
utrivning av dammar, bortledande av vatten från eller grävning och rensning av 
vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att 
förändra vattnets djup eller läge. Även åtgärder som utförs för att avvattna mark 
eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller skydda mot 
vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett 
visst ändamål är att betrakta som vattenverksamhet (markavvattning). 

4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845), fridlysta arter 

Många arter är fridlysta. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller 
störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är 
skyddade. Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, 
och dessutom ett urval av andra organismer. Flodpärlmussla är fredad enligt 
förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716). 

12 kap. 6§ miljöbalken 

För verksamheter och åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt krävs samråd 
med Länsstyrelsen, i de fall verksamheten eller åtgärden inte omfattas av 
tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Inom reservat kan t ex 
underhåll av ledningar eller vägar omfattas av samrådsplikt. 

Artikel 7 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1143/2014 av den 
22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter  

Invasiva främmande arter av unionsbetydelse får inte släppas ut eller tillåtas 
reproducera sig, växa eller odlas. Exempel på sådana arter är gul skunkkalla och 
jättebalsamin. 

Beskrivning av området 

Fylleån är ett värdefullt vattendrag som i hög grad bevarat sin naturliga karaktär. 
Genom reservatet rinner ån i en dalgång och vattnet är till stor del strömmande på 
steniga eller blockrika bottnar. På sträckan finns två, med halländska mått, 
mäktiga forsar (Norteforsen och Tolarpsfallen) vilka båda är väl värda besök. I 
området finns en lång rad skyddsvärda arter. Laxstammen är unik för Fylleån, och 
det finns lek- och uppväxtområden i reservatet. I reservatet finns flera rödlistade 
mossor och lavar längs strandkanten och på stenblock i ån, däribland den akut 
hotade sjökrimmerlaven. Bottenfaunan har hög artrikedom och många ovanliga 
arter.  
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På sluttningarna ner mot ån finns ett pärlband av skogliga nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt. Skogarna är till stor del ekdominerade med varierande inslag 
av tall, gran, björk, lönn, hassel, asp och sötkörsbär men det finns också klibbal-
skogar. Marken är källpåverkad på flera ställen och norr om Norteforsen finns ett 
rikkärr. 

Norr om ån på båda sidor om Skedalavägen finns vidsträckta betesmarker med 
bärande och/eller blommande buskar och träd, t.ex. hagtorn, nyponrosor, apel och 
spärrgreniga ekar. Betesmarken öster om vägen har tre anlagda våtmarker. 
Betesmarkerna är i varierande grad i igenväxning med björk, björnbär och 
veketåg. Det finns även några betesmarker på södra sidan av ån längst i öster.  

Reservatet har potential att locka många besökare då det är stort, tätortsnära och 
har naturskön och omväxlande natur. 

Uppgifter om reservatet 

Namn Fylleåns dalgång 

Kommun Halmstad 

Distrikt Snöstorp 

Storlek Reservatet är 90,1 hektar och sträckor sig längs 4 km 
av Fylleån. 

Lägesbeskrivning Reservatet ligger 300 meter söder om Skedala, 7 km 
öster om centrala Halmstad, 7 km väster om 
Simlångsdalen. 

Mittkoordinater  

SWEREF 99 TM 

N 6284674, E 377005 

Naturgeografisk region Region 10. Södra Hallands kustland. 

Vattenförekomst enligt 
vattendirektivet 

WA53648000 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) 

Naturvårdsregister-ID 2002411 

Fastigheter och 
marksamfälligheter 

Skedala 1:10, Skedala 1:25, Skedala 4:34, Tofta 1:32 
(del av), Skedala fs:4 (fiskevattnet), Skedala s:6 (väg 
som aldrig anlagts), Skedala OUTR:11 

Markägarkategori Privat, Halmstads kommun och Naturvårdsverket 

Förvaltare Länsstyrelsen 

Natura 2000-områden Fylleån SE0510132  

Brogård SE0510096 
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Ärendets handläggning 

Skogarnas höga naturvärden uppmärksammades i samband med Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering 1993 och redan samma år föreslogs området som 
naturreservat av Simlångsdalens naturvårdsförening. Värdena i vattendraget har 
varit kända länge vilket medförde att Fylleån skyddades mot fortsatt utbyggnad av 
vattenkraft när miljöbalken trädde i kraft 1999 och att Fylleån blev Natura 2000-
område år 2000. Fylleån biotopkarterades på uppdrag av Länsstyrelsen 2007 och 
den del av Fylleåns som nu skyddas identifierades som mycket skyddsvärd i 
länets strategi för skydd av sötvattensmiljöer 2016. Rikkärret vid Norteforsen 
uppmärksammades i Länsstyrelsens rikkärrsinventering 2007. 
Markåtkomsten har skett under lång tid. Redan 2010 köpte Naturvårdsverket 
Skedala 1:25 (privat markägare) och 2012 köptes Skedala 2:1 (Halmstads 
kommun). Dessa fastigheter ingår numera båda i Skedala 1:25. Länsstyrelsen 
beviljades särskilda medel från Havs- och Vattenmyndigheten för att under 2019-
2021 ta fram förslag till beslut och skötselplan och att fortsätta förhandlingar om 
markåtkomst. Intrångsavtal för reservatsbildning slöts med markägaren till 
Skedala 4:34 år 2020 och samma år föreslog Länsstyrelsen för Halmstads 
kommun att det befintliga naturreservatet Brogård skulle kunna ingå i det större 
naturreservatet Fylleåns dalgång, vilket kommunstyrelsen medgav 20 oktober 
2020. Intrångsavtal om reservatsbildning på del av Tofta 1:32 slöts 2021. 
 
Naturvärdena omfattar ett något större områden än det som nu blir naturreservat. 
Länsstyrelsen avser att utöka reservatet vid senare tillfälle.  

Länsstyrelsens bedömning 

Val av område och skyddsform 

Reservatet ligger i ett större område som är av riksintresse för både friluftsliv och 
naturvård. Ån och vissa av reservatets landområden ingår i Natura 2000 (Fylleån 
SE0510132 och Brogård SE0510096) och ska därför prioriteras i skyddsarbetet 
enligt 7 kap. 27§ miljöbalken. 
 
Fylleån är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vattendrag av Naturvårds-
verket och Fiskeriverket och bör skyddas enligt den nationella strategin för skydd 
av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer (Naturvårdsverket 2007, rapport 
5666). Enligt länets strategi för skydd av sötvattensmiljöer (Länsstyrelsen 2016, 
meddelande 2016:3) har berörd sträcka mycket högt naturvärde och bör skyddas 
långsiktigt. 
 
Områdets skogar är mycket högt prioriterade för skydd enligt den nationella 
strategin för formellt skydd av skog (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2017). 
Detta då reservatet ligger inom värdetrakt för ädellövskog, ädellövrik skog och 
alskog (4 - Hallands mellanbygd), till stor del utgörs av prioriterade skogstyper 
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(ädellövskog, triviallövskog med ädellövinslag samt lövsumpskogar med rörligt 
markvatten av översilningstyp), en stor del av skogarna har höga värden på 
beståndsnivå, området ligger tätortsnära (300 meter till Skedala), och skydd av 
skogarna också bidrar till att bevara värdefulla limniska miljöer.  

 
Reservatet har goda förutsättningar att locka besökare genom närheten till 
Halmstad, områdets betydande storlek och dess omväxlande och natursköna 
miljöer. 
 
Sammantaget har området mycket högt naturvärde och också högt värde för 
friluftslivet. 
 
Det som kan hota värdena är bl.a. avverkning, dikning och annan negativ 
förändring av hydrologin, konkurrens från gran och främmande arter samt fysisk 
exploatering av mark- och vattenområden. Värdena hotas också av ett alltför 
intensivt friluftsliv, där känsliga delar av reservatet kan skadas och olika 
friluftsintressen stå emot varandra. Även åtgärder utanför reservatets gränser kan 
vara negativa för naturvärden, och då särskilt sådana åtgärder som kan påverka 
vattenkvalitet och vattenföring, skapa barriärer i vattendraget och sådana som kan 
orsaka att främmande arter, främmande fiskstammar, sjukdomar eller parasiter 
sprids i området. 
 
Då ett rationellt skogsbruk inte är förenligt med bevarandet av arterna och 
naturtyperna i området behövs någon form av långsiktigt skydd. Området kräver 
en hel del skötsel- och restaureringsinsatser, samt anläggningar för friluftslivet 
vilket medför att en skötselplan behövs. Vidare krävs ordningsföreskrifter för att 
reglera friluftslivet och bevara områdets värden. Naturreservat är därmed den 
lämpligaste skyddsformen. 

 
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges 
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt  
bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Levande sjöar och 
vattendrag”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”Ett rikt odlingslandskap”. 

Skäl för upphävande av tidigare beslut 

Länsstyrelsen bedömer att det finns synnerliga skäl att upphäva beslutet om 
naturreservatet Brogård från 1976-02-19 (dnr. 11.121-403-73, inrättat med stöd av 
7 § naturvårdslagen) eftersom föreliggande beslut om naturreservat medför ett 
starkare skydd av de värden det äldre beslutet avsåg att skydda. Att hela området 
nu omfattas av samma skötselplan och samma föreskrifter kommer dessutom 
underlätta för skötsel och friluftsliv. 
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Länsstyrelsen bedömer att det finns synnerliga skäl att upphäva förordnande om 
skydd för landskapsbilden i området Fylleån och Storsjön från 1971-11-09 (dnr 
11.126-1641-71, inrättat med stöd av 19 § naturvårdslagen) på fastigheterna 
Skedala 1:25, Skedala 1:10 och Skedala 4:34, d.v.s. inom de delar som omfattas 
av föreliggande beslut om naturreservat, eftersom reservatsbeslutet bedöms ge ett 
starkare skydd av de värden som det äldre beslutet avsåg att skydda. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl att upphäva hela förordnandet om förbud 
mot kanoting och bergsklättring i organiserad form från 1994-03-22 (dnr 213-6672-
93, inrättat med stöd av 16 § naturvårdslagen) eftersom föreliggande beslut om 
naturreservat medför ett tillräckligt starkt skydd. Genom att samla alla regler för 
allmänhetens nyttjande av området i ett beslut blir det också enklare att nå ut med 
regelverket. 

Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser 

Reservatet ingår i områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv (3 kap. 6 § 
miljöbalken), samt riksintresse enligt 4 kap. 6 § miljöbalken (skydd mot 
utbyggnad av vattenkraft) och 4 kap. 8 § miljöbalken (Natura 2000-område). 
Reservatsbeslutet bidrar till att bevara värdena i riksintressena och är således 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.  
 
Delar av området ingår i Natura 2000 (Fylleån SE0510132, Brogård SE0510096) 
med stöd av habitatdirektivet. Reservatet angränsar dessutom till Natura 2000-
området Årnarp (SE0510097). Beslutet och skötselplanen för naturreservatet är 
utformade så att de bidrar till att bevara de värden som Natura 2000-områdena 
avser att skydda och är förenliga med Natura 2000-områdets bevarandeplan.. 
 
Området ingår i Ramsarområdet Fylleån och detta beslut om naturreservat bidrar 
till att bevara Ramsarområdets värden. 
 
Området har omfattats av flera skydd som upphävs i berörda delar när 
föreliggande beslut om naturreservat vinner laga kraft. Det gäller naturreservatet 
Brogård, landskapsbildsskyddsområdet Fylleån och Storsjön samt ett förbud mot 
att framföra kanot och annan vattenburen farkost för forsränning i organiserad 
form samt att bedriva bergsklättring eller därmed jämförlig verksamhet i 
organiserad form. Beslutet om naturreservatet Fylleåns dalgång är förenligt med 
syftena i dessa skydd. 
 
Området norr om ån på båda sidor om Skedalavägen ingår i Halmstad kommuns 
kulturmiljöprogram under beteckningen Skedala gård. Beslutet om naturreservat 
bedöms förenligt med rekommendationerna i detta. 
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Området omfattas inte av detaljplan. Reservatet bedöms förenligt med både 
gällande översiktsplan (Halmstads framtidsplan 2030) och den nya översiktsplan 
som håller på att utarbetas (Framtidsplan 2050). I båda planerna finns ett 
kommunikationsreservat inritat för framtida nationell väg och järnväg, detta ligger 
dock utanför naturreservatet.  
 
Länsstyrelsen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med den för området 
gällande översiktsplanen. 

Intresseprövning 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att 
avgränsningen av området, reservatets omfång och föreskrifternas utformning i 
detta beslut innebär en rimlig balans mellan de värden som skall skyddas och det 
intrång detta innebär för enskilds rätt att använda mark och vatten. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Skötselplan 

Bilaga 2 Rödlistade och regionalt intressanta arter 
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Förord 

Skötselplanen riktar sig främst till reservatets förvaltare och är utformad så att syftet 
med reservatet ska kunna uppnås. Reservatet är indelat i skötselområden, och i varje 
skötselområde beskrivs hur området ser ut idag, vilka kvaliteter man vill ha, och vilka 
åtgärder som kan behövas. Skötselplanen har en hög ambitionsnivå och ger ramarna för 
vilka åtgärder som förvaltaren får genomföra och anger också vilka åtgärder som är 
viktigast att genomföra. Då förvaltarens resurser styrs av politiska beslut är det inte 
säkert att alla åtgärder kan genomföras. 

 
Att området genom naturreservatsbildningen undantas från produktionsskogsbruk är den 
i särklass viktigaste åtgärden för att bevara och öka naturvärdena i området. 
Naturvärdena kommer öka med tiden allt eftersom träden blir äldre, och mängden död 
ved ökar. Vissa skötselåtgärder är nödvändiga för att långsiktigt bevara och utveckla 
naturvärdena, och då främst att hålla efter gran och främmande trädslag. För friluftslivet 
är det mest angelägna att parkeringsplatsen vid Norteforsen och stigen som går österut 
från Norteforsen på åns norra sida är i gott skick. Andra skötselåtgärder som beskrivs i 
denna skötselplan är gynnsamma, och bör göras om det är möjligt.  
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Skötselplan för naturreservatet Fylleåns dalgång i 
Halmstads kommun  
 

1. SYFTE MED SÄKERSTÄLLANDE OCH SKÖTSEL 

Syftet med naturreservatet är att vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer 
samt att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Vattendrag, 
ädellövskogar, lövsumpskogar och en naturlig hydrologi i mark och vattendrag ska 
särskilt gynnas i naturreservatet. 

Fylleåns naturvärden ska bevaras och påverkade sträckor återställas. Det är särskilt 
viktigt att värna om arter som naturligt förekommer i Fylleån, som den ursprungliga 
laxstammen, bottenfauna med krav på god vattenkvalitet och utter. Delar av vatten-
draget med strömmande och forsande vatten, block-, sten- och grusbottnar och stränder 
bevuxna med lövskog ska värnas.  

Naturreservatets skogar ska bevaras och vårdas så att de utvecklar strukturer och 
funktioner som är viktiga för den biologiska mångfalden, såsom hög, kontinuerlig 
tillgång av död ved i olika nedbrytningsstadier, gamla eller senvuxna träd samt 
olikåldrighet i trädskiktet. Skogarna ska domineras av lövträd, gärna med stort inslag av 
ädellövträd. Skogarna ska utvecklas genom vissa naturvårdande skötselinsatser och i 
övrigt genom intern dynamik där naturlig föryngring sker när gamla träd har dött. 

Naturreservatets betesmarker ska vårdas så att det finns vidkroniga äldre träd, bärande 
buskar och träd, solbelyst död ved och rikligt med nektarproducerande blommor. 

Syftet är också att tillgodose friluftslivets behov av strövområden. Områdets 
upplevelsevärden ska bevaras och reservatet ska vara tillgängligt för rekreation och 
friluftsliv i den mån områdets biologiska värden inte hotas. 

Syftet skall nås genom att: 

• land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering och produktionsskogsbruk, 

• vattendraget får restaureras, om det kan ske utan att de naturvärden som idag finns i 
området skadas, 

• naturvårdande skötselåtgärder genomförs i skog för att gynna tall och inhemska 
lövträd (särskilt ek) samt för att gynna förekomsten av grov död ved samt träd med 
viktiga strukturer som håligheter, savflöden och mulm. 

• gran avvecklas och röjs fortlöpande i hela området, 

• betesmarkerna sköts så att de får riklig blomning i fältskiktet, så att det förekommer 
inslag av bärande och blommande träd och buskar och så att det finns solbelyst död 
ved. På Skedala 1:10 ska landskapet vara så öppet att besökare tydligt kan se 
strandterrasser och korvsjöar. 

• våtmarker i betesmark sköts så att de hålls öppna och solbelysta. Ytterligare 
våtmarker kan anläggas. 
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• främmande arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden som reservatet 
avser att bevara, 

• Länsstyrelsen verkar för att verksamheter utanför reservatet, på sikt och vid behov, 
anpassas så att de vattenanknutna värdena i reservatet kan bevaras och utvecklas. 
Vattenflödet bör efterlikna det naturliga. Försurning bör motverkas genom fortsatt 
kalkning. Fiskar som naturligt hör hemma i reservatet som lax, öring, havsnejonöga 
och ål bör kunna ta sig mellan området, havet och andra delar av vattendraget i 
samma utsträckning som de kunde innan ån påverkades av människan. Skogs- och 
jordbruk bör utföras med hänsyn mot Fylleån och dess biflöden.  

• delar av området görs tillgängligt för fotgängare. Det ska finnas stigar, stängsel-
genomgångar, sittplatser och information om områdets naturvärde. Det ska också 
vara möjligt med andra anläggningar för friluftslivet om de kan anläggas, underhållas 
och nyttjas utan att naturvärdena skadas eller att naturupplevelsen försämras. Det ska 
vara möjligt att se och höra Norteforsen,. 

• nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i 
skötseln av reservatet samt att 

• området i övrigt lämnas för fri utveckling så att mängden död ved och inslaget av 
gamla träd ökar och vattendragets strukturer och funktioner får utvecklas genom 
naturliga processer. 

2. BESKRIVNING AV OMRÅDET 

2.1 Markslag, naturtyper och arter 

2.1.1 Marktäckedata 

Nedan presenteras indelning i naturtyper och arealer enligt Naturvårdsverkets 
marktäckedata som är en satellitbaserad naturtypskartering. Vissa kvalitetsförbättringar 
av arealerna har gjorts efter fältbesök. 
 

Naturtyper (marktäckedata) Areal (hektar) 

Skog  

Ädellövskog 25,3 

Triviallövskog 16,2 

Lövblandad barrskog 6,3 

Triviallövskog med ädellövinslag 2,4 

Temporärt ej skog 2,0 

Tallskog 1,1 

Granskog 1,3 

Barrblandskog 0,4 
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2.1.3 Rödlistade och regionalt intressanta arter 

I området finns 36 rödlistade och 121 regionalt intressanta arter, se Tabell 1 samt 
artförteckning i bilaga 2 till beslutet om naturreservat. 

2.2 Naturförhållanden 

Fylleåns dalgång är inom reservatet till stor del klädd med ekskog, men längst i väster 
slingrar ån genom ett på sydsidan öppet beteslandskap. 

Fylleån är 48 km lång, varav 4 km är inom reservatet. Fylleån har sin källa i Kronobergs 
län och avrinningsområdet är 394 km2. Fylleåns övre delar rinner till stor del genom 
skogsmark, men ungefär i höjd med reservatet ökar inslaget av jordbruksmark. Hela 
avrinningsområdet utgörs av 71% skogsmark, 17% jordbruksmark, 5% myrmark, 4 % 
sjö och 3% övrig mark. Jordarterna i avrinningsområde utgörs huvudsakligen av morän 
och organiska jordar i inlandet och sand närmast havet. I anslutning till vattendrag finns 
isälvssediment. Inom naturreservatet är således isälvssediment vanligt, men närmast ån 
finns ofta sandiga postglaciala sediment. 

Den låga andelen sjö i huvudavrinningsområdet medför att vattenföringen uppvisar 
stora säsongsvariationer. Medelflödet är normalt högst i december och lägst i maj men 
tillfälliga flödestoppar kan förekomma under hela året. Vid mynningen är medelvatten-
föring 8,3 m3/s, medelhögvatten-
föringen 42 m3/s och medellåg-
vattenföringen 0,9 m3/s 
(Länsstyrelsen 2021). 

Ån är försurningsdrabbad och 
kalkas sedan 1982 med tillfreds-
ställande resultat i de delar av 
Fylleån som reservatet berörs av 
(målområde Fyllebro och Marbäck, 
Länsstyrelsen 2019b). Tätheten av 
lax- och öringungar är trots det 
förvånansvärt låg på flera elfiske-
lokaler (Länsstyrelsen 2019b). 

Det finns tre kraftverksdammar som 
påverkar reservatet. Mellan 
reservatet och havet finns Fyllinge 
kvarn, och mellan reservatet och 
Simlångsdalen finns Marbäcks 
kraftverk och Linebergsmöllans 
kraftverk. Samtliga är definitiva 
hinder för simsvaga arter, och 
partiella hinder för starksimmande 
arter. Kraftverket nedströms medför 
att den akut hotad arten havsnejonöga 
inte finns i reservatet. 

Figur 3 En representativ del av Fylleån inom reser-
vatet. Bilden är tagen söder om Toftasjön den 
1 oktober 2020. 
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Figur 4 Karta över platser som nämns i texten. Blå linje markerar naturreservatets gräns. 

 

Den del av Fylleån som rinner genom reservatet är variationsrik. Längst i öster ligger 
det magnifika Tolarpsfallet där ån forsar fram över trappstensformat urberg, med en 
lodrät bergvägg på norra sidan. Nedströms Tolarpsfallet växlar ån mellan strömmande 
och lugnare partier, och bottensubstratet domineras av block eller sten. Vid Norteforsen 
tvingas vattnet in i en smal passage mellan höga urbergsväggar, vilket skapar en mäktig 
fors. Längst i väster är ån lugnflytande och slingrande på grusiga och sandiga bottnar 
(Figur 5). 

I ån finns den för Västkusten främmande arten laxdjävul (Gyrodactylus salaris) som 
lever som parasit på lax i sötvatten och som numera är spridd i halländska åar. Ån har 
också en stor förekomst av den invasiva främmande arten gul skunkkalla (Lysichiton 
americanus). 

Den del av Fylleån som ligger i reservatet ingår i vattendirektivets vattenförekomst 
WA53648000 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön). Vattenförekomsters status delas in i 
fem klasser: dålig, otillfredsställande, måttlig, god och hög. God och hög status är 
önskvärda tillstånd. Den ekologiska statusen i berörd vattenförekomst är otillfreds-
ställande vilket beror på att statusen för fisk bedöms som dålig. Även statusen för 
konnektivitet är dålig på grund av att det finns tre artificiella vandringshinder. Följande 
parametrar har god eller hög status: bottenfauna, näringsämnen, försurning, hydrologisk 
regim och morfologiskt tillstånd.  

Reservatet är till stor del täckt av ekskog där de äldre träden är 80-100 år. Det finns 
också några mindre områden med granplantering, lönnskog, blandlövskog, alskog och 
björkskog. 
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Figur 5 Dominerande bottensubstrat i vattendrag enligt biotopkarteringen som utfördes 2007 
(Länsstyrelsen i Hallands län 2013). 

 

I området finns flera småvatten, både naturliga och anlagda. Längs i väster på södra 
sidan av ån finns rester av korvsjöar, dvs gamla åfåror som har avsnörts från ån när dess 
lopp har ändrats. Centralt i området på norra sidan av ån finns flera små grävda dammar 
intill ån. Dessa är beskuggade av lövskog, men har ändå stora mängder grodrom på 
våren. I betesmarken direkt öster om väg 568 på norra sidan av ån finns tre anlagda 
våtmarker. Slutligen finns det flera betesmarker i området, alla angränsar till skog och 
ligger nära Fylleån. Flertalet av dem har brukats som åker tidigare. 

2.4 Nuvarande markanvändning 

Områdets lövskogar har fått utvecklas fritt under flera decennier och har få tecken på 
sentida skogsbruk. Ytorna med granskog har däremot skötts aktivt.  

De flesta av områdets betesmarker betas av nötkreatur. Två ytor har pga upphört eller 
otillräckligt betestryck växt igen med träd, buskar, ris och högvuxna örter.  

Området används för rekreation, främst av fotgängare och sportfiskare. Fisket är 
tillgängligt för allmänheten nedströms väg 568 (Landalabron) men fiskekort krävs. 
Västra delen av reservatet har varit naturreservat sedan 1976 under namnet 
naturreservatet Brogård. 

2.5 Historisk markanvändning 

Fylleån har liksom flertalet vattendrag i södra Sverige haft betydelse historiskt då ån 
gav möjlighet till kraftutvinning och transporter. På sluttningarna ned mot ån vid 
sätesgården Skedala finns en rad fornlämningar och fynd som tyder på att området varit 

231



  10 (54)
  

 
 

bebott sedan forntiden. Ännu finns vissa spår av forna tiders bosättare kvar, bl.a. 
resterna av en mindre textilindustri som var i drift på 1800-talets början och där nu 
husgrunder och en kvarnränna återstår. Nära dessa finns också rester av en gammal 
landsväg kallad ”hålvägen”. Vidare finns ett system av sex mindre dammar intill ån som 
använts som isförråd av Skedala säteri och söder om reservatet finns en välbevarad 
gånggrift från stenåldern (Fornsök L1997:6339). 

Flottning har tidvis förekommit i Fylleån, men inte i sådan omfattning att allmän 
flottningsled utlystes. I huvudsak rörde det sig om flottning av massaved till 
pappersbruket som fanns i Marbäck dvs uppströms naturreservatet. Det finns dock 
tydliga tecken på att sten tagits upp från ån inom reservatet direkt uppströms väg 568 på 
en stäcka av ca 1 km (Figur 6). Åtminstone en del av stenen ligger ännu kvar längs 
kanten av ån.  

Det har funnits långt framskridna planer på att bygga ett kraftverk i Norteforsen 
(Nilsson 1987). Dammvallen var tänkt att bli 18 meter hög, och det fanns koncession på 
anläggningen. Efter omfattande protester lades projektet ner en bit in på 1960-talet.  

Marken kring ån är idag till stor del skogsklädd, men det fanns inga större skogar på 
varken på 1650-talet eller 1850-talet enligt Malmströms kartor över skogens utbredning 
i Halland. Förmodligen var mycket av marken betesmark, och träd har förmodligen 
endast funnits i mindre grupper samt på svåråtkomliga platser som öarna i ån. På 1920-
talskartan har skogen samma utbredning som idag. 

Nästan all den betesmark som idag finns i området har brukats som åker i sen tid och 
har sannolikt både gödslats och rensats på sten. Ett undantag är betesmarken direkt 
väster om väg 568 på norra sidan av ån. Denna var ängsmark till Skedala säteri på 1840-
talet och ser ut att ha övergått till betesmark med ett glest trädskikt på 1960-talet. Delar 
av området slogs med lie under en tid, detta upphörde några år in på 2000-talet. 

 
Figur 6 Vattendragssträckor som rensats på sten och block. 

232



  11 (54)
  

 
 

 
Figur 7 Laxbiotoper i vattendrag enligt biotopkarteringen som utfördes 2007 (Länsstyrelsen i 
Hallands län 2013). 

2.6 Beskrivning av bevarandevärden 

Biologiska värden 

Området hyser flera olika biologiskt värdefulla naturtyper såsom ädellövskog, sump-
skog, vattendrag, våtmark och betesmark, men naturvärdena är framför allt knutna till 
vattendraget och ekskogen. Det finns hela 157 kända naturvårdsarter i området, varav 
36 är rödlistade (Tabell 1, se också bilaga 2 till beslutet om naturreservat). Av de 
naturvårdsarter vi känner till i området är 83 knutna till skog, 59 till vattendrag och 24 
till gräsmark1.  

Fylleån och bäckarna 

Fylleån har mycket höga naturvärden. Värdena ligger i att ån har en relativt naturlig 
morfologi och hydrologi och hyser en lång rad ovanliga arter. Exempel på skyddsvärda 
arter är det starkt hotade havsnejonögat, Fylleåns ursprungliga laxstam2, utter och 
havsöring. De höga naturvärdena har gjort att Fylleån ingår i Natura 2000, är ett 
Ramsarområde, är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten ur naturvård- och 
fiskesynpunkt, är riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
samt skyddad mot fortsatt utbyggnad av vattenkraft enligt 4 kap 6§ miljöbalken. Hela 
Fylleån har höga naturvärden, men i länets strategi för skydd av sötvattensmiljöer 
(Länsstyrelsen 2016) pekas den del som ligger inom reservatet ut som mest skyddsvärd.  

 
 

1 Ett fåtal arter räknas i flera naturtyper. 
2 det finns endast kvar sju ursprungliga stammar av Atlantlax. 
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Figur 8 Tolarpsfallet längst i öster är klassat som limnisk nyckelbiotop, 16 oktober 2019 

 

Inom reservatet finns värdefulla lek- och uppväxtmiljöer för den ursprungliga 
laxstammen (Figur 7) samt två mäktiga forsar som är klassade som limniska 
nyckelbiotoper (Figur 8). Bottenfaunan är artrik och hyser ovanliga arter3, särskilt 
många naturvårdsarter finns det bland nattsländorna (Tabell 1). En slända som särskilt 
bör nämnas är bäcksländan Brachyptera braueri (VU) som flera gånger påträffats i 
Fylleån inom reservatet. Arten är endast känd från 14 lokaler i Sverige, och lever främst 
i snabba partier av medelstora vattendrag. Inom reservatet på norra åstranden vid 
Brogård växer den akut hotade sjökrimmerlaven som, så vitt känt, bara finns på två 
platser i hela Sverige. Mossan brynia som är Natura 2000-art4 och omfattas av 
åtgärdsprogram för hotade arter finns på flera ställen invid åkanten, nämligen strax öster 
om Norteforsen, vid naturreservatet Årnarp och i det före detta naturreservatet Brogård.  

I reservatet finns flera källflöden som bildar bäckar som mynnar i Fylleån. Bäckarna är 
sällan mer än en halvmeter breda, har ofta grus och sand på botten och lutningen gör att 
vattnet är svagt strömmande till strömmande. Dessa bäckar har förutsättningar att hysa 
ovanlig bottenfauna, men de har inte undersökts systematiskt. Man kan tänka sig att det 
kan finnas ovanliga arter av sländor här. En art som skulle kunna finnas är nattsländan 
Crunoecia irrorata (VU) vars larver lever i källor och källbäckar bland mossa och döda 
löv. Dess larver har påträffats i bäckar öster om Simlångsdalen, i Fylleåns dalgång har 
endast imago påträffats.  

 
3 Naturvärdesindex för bottenfauna är på lokalerna i reservatet återkommande bland de högsta som 
uppmätts i Halland. Det har de senaste 10 åren varierat mellan 25 och 37 på lokal F 11 Fylleån, Tolarp 
och mellan 18 och 47 på lokal F 12 Fylleån, Årnarp (Länsstyrelsen 2020). Lokal F17 Fylleån Brogård har 
endast provtagits 2009, men fick då naturvärdesindex 53 vilket är mycket högt, och artantalet var vid 
tillfället det fjärde högsta i Ekologgruppens databas som omfattade över 4000 provtagningar 
(Länsstyrelsen 2010). 
4 Art- och habitatdirektivet bilaga 1. Genom att brynia finns i Natura 2000-områdena Brogård, Årnarp och 
Fylleån har myndigheterna ett särskilt ansvar att bevara arten. 
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Tabell 1 Antalet rödlistade och regionalt intressanta arter i olika artgrupper i naturreservatet 
Fylleåns dalgång. Tabellen är sorterad efter antal naturvårdsarter. Rödlistade arter delas in i 
klasserna CR (akut hotade), EN (starkt hotade), VU (sårbara), NT (missgynnade) beroende på 
den bedömda utdöenderisken enligt www.artfakta.se/rodlistan. Regionalt intressanta är arter 
som länsstyrelsen bedömer indikerar naturvärden eller i sig är skyddsvärda i länet. I denna 
grupp ingår t.ex. lax som är livskraftig nationellt men där västkustens laxbestånd är hotade samt 
alla signalarter för skyddsvärd skog. 

Grupp Rödlistade Regionalt 
intressanta 

Antal röd-
listad 
arter 

Antal natur-
vårdsarter 

CR EN VU NT 

skalbaggar       8 42 8 50 

kärlväxter 1 1 2 2 16 6 22 

nattsländor   3  17 3 20 

mossor     1 1 9 2 11 

fåglar     1 8 3 9 12 

lavar 1     1 7 2 9 

bäcksländor   1  4 1 5 

fiskar 1   1   2 2 4 

ringmaskar och 

planarier         4 0 4 

dagsländor     3 0 3 

trollsländor     3 0 3 

tvåvingar         3 0 3 

halvvingar         3 0 3 

storsvampar         2 0 2 

fjärilar       2   2 2 

steklar         2 0 2 

däggdjur    1  1 1 

kräldjur         1 0 1 

Summa 3 1 9 23 121 36 157 
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Figur 9 Nyckelbiotop N3331-1993, 23 april 2020.  

 

Skog 

Hela elva av områdets skogsbestånd är 
klassade som nyckelbiotop och fem som 
naturvärdesobjekt (Tabell 2, Figur 11). 
Övriga bestånd är, med få undantag, god 
utvecklingsmark som kommer att få höga 
naturvärden inom kort. Skogarna växer på 
sluttningarna ner mot ån och marken 
översilas på många platser av fram-
trängande källvatten. Överlag är ek ett 
viktigt trädslag i området, och eken är 
beståndsbildande i nästan all skog på torr 
mark i hela reservatet. Det finns även 
andra lövskogar med höga naturvärden, 
särskilt i nyckelbiotoperna N3331-1993 
och N 4963-1996 som är naturskogsartade 
blandlövskogar med rikt inslag av lönn på 
översilade sluttningar (Tabell 2, Figur 9, 
Figur 20) och naturvärdesobjekt N 4964-
1996 som är lönnskog med inslag av alm 
(Figur 10, Figur 26). I området har tre 

Figur 10 Lönn med mulm i naturvärdes-
objekt N 4964-1996. 
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skyddsvärda träd identifierats. Det rör sig om en ek och en lönn i betesmarken väster om 
väg 568 på norra sidan av ån samt en grov gran i skogen nära Norteforsen  (karta 7.6 
naturvärden). De 13 rödlistade skogslevande arter som observerats i området är knutna 
till gamla träd (9 st.), död ved (8 st.) och håligheter i träd (6 st.). Samtliga rödlistade 
skogsarter som är kända från området är knutna till lövskog, flera specifikt till 
ädellövskog. Många av områdets naturvårdsarter är skalbaggar (Tabell 1). Bland dessa 
kan nämnas fyrfläckad vedsvampbagge (NT) vars larver utvecklas i trädsvampar på 
lövträd samt liten brunbagge (NT) vars larver utvecklas i döda grenar och klena 
stammar av flera olika lövträd, bl.a. ek. Bland reservatets rödlistade häckfåglar kan 
nämnas mindre hackspett, entita och grönsångare som alla uppskattar lövskog.  

Skogarnas värden skulle öka ytterligare om mängden gamla träd, träd med håligheter 
och skador på barken ökade, och om mängden död ved ökade både i form av grova 
liggande eller stående stammar och av klena grenar. 

 

 

 

 
Figur 11 Karta över skogar som klassats som nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt i 
naturreservatet Fylleåns dalgång. 
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Tabell 2 Översikt över nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i reservatet.  

Beteckning Klass Beskrivning Avdelningar 

N3331-1993 Nyckelbiotop 

 

Naturskog på översilad mark. 
Al och ek dominerar men 
inslag finns av bl.a. ask och 
lönn. 

1, 2, 3, 4 och 9 

N3312-1993 Nyckelbiotop Spärrgreniga och grova träd av 
ek och lönn i hagmark 

5 

N3374-1993 Nyckelbiotop Översilad blandädellövskog 
med ek, bok, lönn, klibbal.  

18, 19 

N 3373-1993 Nyckelbiotop Översilad ekskog med inslag 
av andra trädslag.  

12 

Brogård 1 Nyckelbiotop Smal albård längs Fylleån, i 
nordost ca 50 meter bred. 
Mycket rik förekomst av örlav. 

10, 13 

Brogård 2 Nyckelbiotop Översilad nordsluttning 12 

N3375-1993 Nyckelbiotop Strandskog med klibbal och 
lönn. 

25 

N3397-1993 Nyckelbiotop Ekskog som tidigare betats, 
översilning. 

19, 20, 26, 28, 29, 30 

N 3387-1993 Nyckelbiotop Översilad björkskog med 
värdefull kryptogamflora. 
Delvis rikkärr. 

31, 32 

N 4963-1996 Nyckelbiotop Källpåverkad skog med klibbal, 
ask och glasbjörk 

34 

N 3355-1993 Nyckelbiotop Källpåverad björkskog med 
inslag av tall och klibbal. 

49, 54 

Brogård 3 naturvärdesobjekt 4 äldre och grova lönnar 10 

Brogård 4 naturvärdesobjekt Medelåldrig vattenrik 
alsumpskog med tendens till 
sockenbildning 

11 

N 4964-1996 Naturvärdesobjekt Ädellövskog och lövsumpskog. 
Västra delen av den östra ytan 
är lönnskog med betydande 
inslag av alm. 

44, 47, 48, 49 

N 5066-1996 Naturvärdesobjekt Alsumpskog 66, 69 

N 3376-1993 Naturvärdesobjekt Lövsumpskog 56 
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Figur 12 En korvsjö som håller på att övergå till kärr syns som en båge från den öppna 
vattenspegeln i förgrunden. Fotot är taget 13 november 2020 i naturreservatet Brogård som 
numera ingår i naturreservatet Fylleåns dalgång. 

Våtmark 

I reservatet finns flera olika typer av 
våtmarker, både naturliga och anlagda 
som alla bidrar till reservatets 
naturvärden. 

I avdelning 31 finns ett 0,2 hektar stort 
översilat rikkärr som beskrivs i Läns-
styrelsens rikkärrsinventering (område 
Norteforsen, Länsstyrelsen 2008, Figur 
22). Hela sluttningen där kärret ligger är 
bevuxet med lövträd, främst glasbjörk. 
Marken utgörs av en mosaik av 
källflöden, bäckar och gräsbevuxen 
fastmark, och i blöta partier växer olika 
mossor, däribland länets 
landskapsmossa skirmossa som också är 
rödlistad (NT). Kärrmiljön är betydligt 
större än själva rikkärret. Hela 
kärrmiljön är nyckelbiotop (N 3387-
1993, Figur 11). 

På många ställen finns sumpskog, både 
alsumpskogar med stående vatten och 
sumpskogar som är översilade av 

Ett myller av trollsländor 

Det finns rikligt med trollsländor i betes-
marken och våtmarkerna öster om väg 568. 
Minst 30 arter har observerats här de 
senaste åren, och trollsländorna finns i stor 
mängd. Merparten av arterna är vanliga, 
men en observation har gjorts av pudrad 
kärrtrollslända som är fridlyst, regionalt 
intressant och inte rapporterats från någon 
annan plats i Halmstads kommun. 

I den västra våtmarken (närmst vägen) ses 
ofta patrullerande hanar av större 
sjötrollslända, blå kejsartrollslända och brun 
mosaikslända och på de flytande algsjoken 
syns större och mindre rödögonflicksländor. I 
den högre vegetationen i kanten finner man 
ofta flicksländor som sjöflickslända, pudrad 
smaragdflickslända och ljus lyrflickslända. 
Vid den östra våtmarkens östra del som är 
vindskyddad och mycket grund uppehåller 
sig ofta svart ängstrollslända och mindre sjö-
trollslända. Från bron över Fylleån kan man 
även se de iögonfallande jungfrusländorna, 
både blå och blåbandad. Här kan man också 
få syn på den magnifika kungstrollsländan. 
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framträngande källvatten. Flera sumpskogar är klassade som nyckelbiotop eller 
naturvärdesobjekt (Tabell 2). 

Områdets öppna småvatten är hemvist för en rad djur som grodor, trollsländor och 
dykarbaggar. Särskilt värdefulla är sådana som är solbelysta eftersom vattnet snabbare 
värms upp i dessa samt sådana som saknar fisk och kräftor, eftersom grod- och 
salamanderyngel, stora dykarbaggar och andra större vattenlevande insekter har svårt att 
klara sig om det finns fisk och kräftor. Det är generellt ont om fiskfria vatten i 
landskapet. De anlagda våtmarkerna i betesmarken öster om väg 568 har redan idag 
höga värden genom att de producerar en mängd småkryp som t.ex. kan bli till föda för 
fladdermöss och fåglar. Vidare finns det en stor mängd trollsländor (30 arter) i området 
kring dammarna (se föregående sida). Värdena skulle dock öka om dammarna blev fria 
från fisk och kräftor och om en stor del av omgivande buskar och träd togs bort. 
 

Gräsmark 

Områdets betesmarker har i stor utsträckning brukats som åker tidigare och har därför 
relativt låga värden i fältskiktet. I några betesmarker finns träd- och buskskikt med vissa 
värden, t.ex. spärrgreniga äldre ekar och blommande och/eller bärande arter som 
hagtorn, sälg, vildapel, björnbär och nyponrosor5. 

Betesmarkerna norr om ån på båda sidor om väg 568 har tidigare ingått i Ängs- och 
Betesmarksinventeringen med floravärden i fältskiktet. Området har varit i ohävd och 
floravärdena har till stor del försvunnit, men särskilt väster om vägen finns ännu inslag 
av hävdgynnade arter som blodrot, knägräs, stagg, hirsstarr och enstaka ängsvädd. 

Geologiska värden 

Fylleåns dalgång har formats av en isälv i samband med avsmältningen av inlandsisen. I 
västra delarna av reservatet (före detta naturreservatet Brogård) finns tydliga 
strandterrasser högt över nuvarande vattennivå som härstammar från denna tid. I detta 
område finns också korvsjöar som är rester av tidigare åfåror.  

Vid både Norteforsen och Tolarpsfallet finns mäktiga lodräta bergväggar. 

Kulturhistoriska värden 

På södra sidan av Fylleån i reservatets östra del6 finns en fornlämning som i Riksanti-
kvarieämbetets Fornsök (L2019:2300) anges vara lämningar av en textilindustri. I 
boken Tolarp – Snöstorps socken (Larsson 2009) framgår att industrin var aktiv 1805 
till en bit in på 1820-talet och att anläggningen huvudsakligen tillverkade uniformstyger 
till armén. På platsen fanns stampverk för vadmal, färgeri och överskäreri. Anläggning-
en ägdes och drevs av en Mamsell Richardy. Efter det att textilindustrin lagt ner drevs 

 
5 Avdelning 5, 12, 15 och 26 
6 Avdelning 47 
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en kvarn på platsen under en tid (Tolarps kvarn). Idag finns flera husgrunder och en 
välbevarad kvarnränna. Från platsen går en äldre färdväg som kallas ”Hålvägen” och är 
registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Fornsök (L2019:2301). 

Bron vid väg 568 är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Fornsök 
(L1997:5736). 

Det finns även intressanta kulturlämningar strax utanför reservatet, vilka tyder på att 
områden nyttjas för bosättning under lång tid. Söder om reservatet finns Tolarps 
gånggrift, ett fornminne från stenåldern (Fornsök L1997:6339). Skedala gård med 
omgivning ingår i Halmstads kulturmiljöprogram, och ligger direkt i anslutning till 
reservatet. Gården har anor från medeltiden. Kring byggnaderna finns en skogbevuxen 
park och rester av den forna vallgraven i form av flera sammanbundna dammar som 

Figur 13 Bilderna ovan 
är från den gamla 
textilindustrin som är 
klassad som forn-
lämning. På översta 
bilden syns kvarn-
rännan, på nedersta 
bilden syns en av 
husgrunderna. 
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mynnar i en bäck som rinner genom reservatet. Direkt norr om naturreservatet Brogård, 
på norra åstranden finns en sten med sliprännor som anges som övrig kulturhistorisk 
lämning i Fornsök (L1997:6305). I bäcken vid Landala finns en praktfull dammvall av 
huggen sten från 1918. Kraftverket är inte i bruk. Denna är registrerad som övrig 
kulturhistorisk lämning i Fornsök (L2019:2302). 

Friluftsvärden 

Området används sedan länge av fotgängare, särskilt på norra sidan av ån går en stig 
som är välanvänd. Andra delar av området som längre nyttjas för friluftsliv är 
Norteforsen och naturreservatet Brogård. Området har goda förutsättningar för vissa 
former av friluftsliv och rekreation, t.ex. vandring, fiske, äta och umgås utomhus. Det är 
stort och naturskönt med strövvänliga betesmarker, vidsträckta skogar och närheten till 
ån är påtaglig i nästan hela reservatet. Fylleån är nerskuren i en dalgång i större delen av 
reservatet vilket medför stora höjdskillnader och därmed möjlighet till utsikter. Det 
finns flera sevärdheter som Norteforsen, Tolarpsfallet7, lämningarna vid den gamla 
textilindustrin och de fossila strandhaken vid Brogårdsreservatet. På gångavstånd från 
naturreservatet finns en gånggrift. Området ligger endast 7 km från Stora torg i 
Halmstad och 1 km från de östra delarna av Halmstads tätort. Inom en radie av 10 km 
finns 9 tätorter8. Området nås till fots eller cykel på Banvallsleden, med buss på väg 25 
eller med bil. 

Prioriterade bevarandevärden 

Vattendrag med forsar, fall och strömsträckor samt grusiga stränder och bottnar. 
Ädellövskog med gamla träd, träd med håligheter, död ved. Bergbranter och översilad 
mark. Brynia, lax, sjökrimmerlav och bottenfauna som är art- och individrik med 
förekomst av ovanliga arter. Möjligheten att besöka området och promenera på 
markerade stigar och uppleva utsikt över forsarna och andra delar av ån. 

2.3 Övriga beskrivningar av relevans 

Under perioden 1991-1993 nyttjades området av grupper för forsränning och 
bergsklättring i sådan omfattning att det bedömdes orsaka problem. År 1994 infördes 
därför ett förbud mot forsränning och bergsklättring i organiserad form i Tolarpsfallen, 
Norteforsen och sträckan däremellan (Länsstyrelsens beslut 1994-03-22, dnr 231-6672-
93). Detta förbud upphävs i och med att naturreservatet Fylleåns dalgång bildas och 
ersätts av förbud mot att klättra på bergväggar samt att färdas på ån i organiserad form. 

Vid Landalabron (väg 568) och nedströms Tolarpsfallen sker årligen elfisken och 
provtagning av bottenfaunan. Detta har skett sedan tidigt 1970-tal9 och det är värdefullt 
med så långa provtagningsserier. 

 
 

7 Vid Tolarpsfallet ingår endast vattnet och en smal landremsa på sydsidan. 
8 Skedala, Halmstad, Simlångsdalen, Trönninge, Eldsberga, Laxvik, Sennan, Åled och Holm 
9 Bottenfaunan vid Tolarp påbörjades 1995 
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3. SKÖTSEL AV OMRÅDET 

3.1. Generella riktlinjer 

Gran 

På sikt bör det inte finnas betydande inslag av gran inom reservatet eftersom gran har 
negativ inverkan på värdena som reservatet avser att skydda, både i vattnet och i 
skogen. Gran konkurrerar ut lövträden samt skuggar lövträdens stammar vilket gör att 
mossor, lavar och värmekrävande insekter får svårt att överleva. Gran leder också till 
lägre pH i mark och vatten jämfört med många lövträd. Dessutom är granbarr en mer 
svårtillgänglig kolkälla än löv för djur i bäckar och åar. Enstaka granar kan dock lämnas 
som boplatser åt fåglar, och då särskilt grova granar.  

Död ved 

Ingen ved av lövträd eller tall får föras ut från reservatet, den ska lämnas så att mängden 
stående och liggande död och döende ved ökar. Ved av gran kan tas ut om det kan göras 
utan risk för körskador eller om det finns risk för angrepp av skadeinsekter som bedöms 
kunna orsaka skada på omgivande mark. 

Hänsyn till kulturmiljöer 

Det finns kulturlämningar på flera platser i området t.ex. stenmurar, kvarnlämning, 
gammal väg och isdammar. Hänsyn mot dessa krävs när skötselinsatser genomförs. 

Det krävs aktiva skötselinsatser för att hindra skada på lämningarna efter textilindustrin 
där stora träd nu växer i husgrunderna (Figur 13). Om träden faller omkull, dras stenar 
från grunderna med. Flera av träden har höga naturvärden, t.ex. en gammal lönn med 
mulmhål (Figur 10). Innan träden tas ner bör kontakt tas med Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktion för att höra vilka försiktighetsmått som behöver vidtas, och om 
några av träden kan få stå kvar.  

Främmande arter 

I området finns flera främmande arter. Främmande arter bör bekämpas om de riskerar 
att påverka de naturvärden som reservatet avser att bevara. Bekämpning kan även ske 
om den främmande arten inte riskerar att påverka reservatets naturvärden men det finns 
nationellt eller internationellt intresse av att bekämpa arten, under förutsättning att det 
inte motverkar reservatets syfte. 

Gul skunkkalla finns längs åns stränder i reservatet, men också både uppströms och 
nerströms. För att kunna nå framgång i bekämpning av skunkkalla i naturreservatet 
krävs att bekämpning också sker uppströms reservatet. Gul skunkkalla är med på EU:s 
lista över invasiva främmande arter, vilket innebär att arten måste bekämpas. 
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Figur 14 Gul skunkkalla finns spridd i reservatets vattenmiljöer. Här längs Fylleåns stränder 
nära väg 568, 9 maj 2021. 

 

Signalkräfta finns i Fylleån och i de anlagda våtmarkerna avdelning 22-24). Signalkräfta 
har till stor del tagit samma ekologiska nisch som den inhemska flodkräftan en gång 
hade. Det finns inget behov av att bekämpa signalkräfta i Fylleån för att uppnå syftet 
med reservatet. Det skulle dock var gynnsamt att bekämpa arten i våtmarkerna då 
signalkräfta bl.a. äter grodyngel. Signalkräfta är med på EU:s lista över invasiva 
främmande arter, men bedöms ha så stor spridning i landet att utrotning inte är möjlig. I 
stället finns ett hanteringsprogram10 för att hindra att arten sprider sig ytterligare. 

Jättebalsamin finns på några platser (avdelning 59, 60) och är med på EU:s lista över 
invasiva främmande arter. Jättebalsamin har ännu begränsad spridning i reservatet och 
bör kunna utrotas lokalt. Det finns dock en betydande risk för att arten återkoloniserar 
området efter bekämpning, varför viss övervakning av arten bör ske. 

Vattenpest är beståndsbildande i den anlagda dammen i avdelning 22. Vattenpest är inte 
något problem i dammen, men bör eventuellt utrotas för att hindra att den sprider sig till 
andra vatten, vilket skulle kunna ske genom att små fragment följer med fåglar. 
ArtDatabanken har bedömt att arten har mycket hög risk att bli invasiv11. 

Mink förekommer längs Fylleån sedan länge, och är en art som ArtDatabanken har 
bedömt ha mycket hög risk att bli invasiv11. 

 
10 Havs- och vattenmyndigheten. 2020. Hanteringsprogram för signalkräfta. Rapport 2020:27. 
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Det finns flera för Sverige främmande arter som spritt sig in i reservatet i enstaka 
exemplar och som av ArtDatabanken bedömts ha hög eller mycket hög risk att bli 
invasiva11 t.ex. häckberberis (avdelning 3, 5, 42, 45), häggmispel (avdelning 36, 59), 
häckoxbär (avdelning 56), hästkastanj (avdelning 47) och vildvin (avdelning 59). Vidare 
finns parkslide vid vägen vid avdelning 49 och vid vägen norr om avdelning 31. Dessa 
är inte något stort problem för närvarande, men bör tas bort för att förhindra att de blir 
ett växande problem. Detsamma gäller tysklönn som nog förekommer i området, men 
där det inte finns några fynd i Artportalen.  

Slutligen har angrepp av algsvampen Phytophthora påträffats i ett ekbestånd i närheten 
av naturreservatet. Phytophthora är en allvarlig skadegörare på lövträd och försiktighet 
bör iakttas för att minska risken för spridning till området. Det finns flera arter av 
Phytophthora i Sverige, flertalet har bedömts ha hög eller mycket hög risk att bli 
invasiva11. 

Utsättning av arter 

Nationellt hotade arter som är knutna till reservatets naturtyper, där utsättningar krävs 
för att stärka artens möjlighet till långsiktig överlevnad i länet, kan sättas ut i området 
under förutsättning att det inte motverkar reservatets syfte. 

Föryngring av ek 

Den ek som idag finns i reservatet är 80-100 år, och det finns nästan ingen föryngring. 
Ek kräver öppna soliga ytor för föryngring, varför det är svårt att få till inom befintlig 
skog. För att utöka arealen ek, och för att på sikt få till ek av en annan generation bör 
ekföryngring ske på ytor som idag är granplanteringar och föryngringsytor. Om det 
skulle bli så att stora arealer skog dör av inom loppet av 10-15 år (t.ex. pga stormfälle, 
insektsangrepp eller sjukdom), kan delar av dessa ytor användas för ekföryngring. Då 
får åtgärder vidtas för att lyckas med föryngringen, t.ex. bortforsling av fallna stammar, 
markberedning, plantering och stängsling. 

Åtgärder som behövs utanför reservatet 

För att naturvärdena i reservatet ska kunna bevaras och utvecklas är det angeläget med 
vissa åtgärder utanför reservatet. Dessa kan inte genomföras som ett led i reservats-
förvaltningen utan berör andra aktörer, t.ex. kalkningsverksamheten, tillsyn av 
vattenverksamheter och vattenförvaltningen. 

Fortsatt kalkning är avgörande för att områdets biologiska värden ska bevaras. Kalkning 
sker enligt kalkningsplan. 

Fyllinge kvarn, Marbäcks kraftverk och Linebergsmöllans kraftverk har alla tillstånd till 
sin verksamhet, men har ändå potential att påverka naturförhållandena i reservatet. Alla 
tre kraftverken ingår i den nationella planen för moderna miljövillkor i vattenkraften 
(NAP). Det är angeläget att de nya tillstånden förses med miljövillkor som leder till att 
de inte har negativ påverkan på vare sig vattenflöden, substrat eller vilka organismer 

 
11 SLU ArtDatabanken. 2018. Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald 
i Sverige – ArtDatabankens risklista. ArtDatabanken Rapporterar 21. 
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och vilka individer som finns i reservatet. Det är t ex angeläget att havsnejonöga åter 
kan ta sig till lekområden i reservatet12.  

Bekämpning av skunkkalla behövs i hela Fylleån, se avsnittet om främmande arter. Det 
kan behövas åtgärder för att minska dödligheten hos lax från Fylleån. Då fisket redan är 
hårt reglerat i både havet och ån, är det möjligt att begränsningar av predationstrycket 
kan behövas.   

Det är angeläget att markanvändningen uppströms reservatet sker på ett sätt som är 
skonsamt mot vattendraget så att inte t.ex. näringsämnen, miljögifter och partiklar 
påverkar reservatet negativt. Exempel på sådant som kan leda till negativ påverkan är 
avverkning av träd och buskar, dikning, markkompaktering, hårdgörande av ytor, 
blottläggande av jord. Åtgärder som riskerar att skada vattendraget kräver tillstånd 
enligt 7 kap. 28a § eftersom Fylleån ingår i Natura 2000. 

3.2 Skötselområden 

Reservatet är indelat i 6 skötselområden redovisade på skötselkartan sidan 44. Varje 
skötselområde utgörs av flera avdelningar, där varje avdelning har likartad naturtyp och 
likartade beståndsegenskaper. Namngivningen av skötselområdena baseras på den 
huvudsakliga skötselåtgärden och önskad naturtyp. 

SKÖTSELOMRÅDE 1: INGEN ÅTGÄRD – FYLLEÅN 

Avdelning: 7  

Areal: 9,2 hektar 

Beskrivning: I Fylleån inom reservatet finns värdefull bottenfauna med hög artrikedom 
och ovanliga arter, en genuin laxstam, den akut hotade sjökrimmerlaven m.fl. 
skyddsvärda arter. Det finns värdefulla biotoper i form av strömsträckor som är viktiga 
lek- och uppväxtområden för den genuina laxstammen samt två forsar som är limniska 
nyckelbiotoper (Tolarpsfallet och Norteforsen) (Figur 4, Karta 7.6).  

Det finns vandringshinder för fisk i form av vattenkraftverk både uppströms och 
nerströms. Deras miljötillstånd kommer att omprövas 2022. 

Inom reservatet finns en sträcka som har rensats på sten och som ev. kan återställas. Det 
är sträckan uppströms väg 568 (Figur 6, Figur 15). Det finns också lämningar efter 
kraftverksnyttjande där det vid den gamla textilindustrin finns kvar en tydlig intagskanal 
(Figur 13). Denna är skyddad som fornlämning, och den bedöms inte påverka 
naturvärdena i betydande omfattning. 

Det finns stora mängder gul skunkkalla längs hela Fylleån och flera biflöden, se mer 
under generella riktlinjer i avsnittet om främmande arter. 

 
12 Sverige har ett ansvar för att havsnejonöga ska ha gynnsam bevarandestatus i och med att den är 
upptagen på habitatdirektivets bilaga 2. Havsnejonöga har dessvärre långt ifrån gynnsam bevarandestatus 
i landet, och antalet individer har minskat kraftigt. Arten är därför rödlistad som starkt hotad, och det 
finns ett särskilt åtgärdsprogram för arten (Havs- och Vattenmyndigheten 2020, åtgärdsprogram för 
havsnejonöga). En stor del av Sveriges bestånd finns i Halland.  
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Mål:  
Fylleån och områdets bäckar bör bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. Värdefulla 
strukturer som blockrika sträckor, grusbottnar, forsar och fall och blottlagda stränder 
ska bevaras. Flödet ska vara nära det naturliga och Fylleån ska aldrig torrläggas. Fisk 
och andra vattenlevande organismer ska kunna förflytta sig mellan reservatet och andra 
delar av vattensystemet i den utsträckning de har kunnat göra det innan dammar och 
andra människoskapade strukturer uppfördes. Vattenkvaliteten ska vara god, utan 
påverkan av försurning, övergödning, miljögifter eller av förhöjd förekomst av partiklar. 
Stränderna och öarna ska vara bevuxna med lövdominerad skog som får utvecklas 
genom intern dynamik. 

Det ska finnas goda förutsättningar för den genuina laxstammen, brynia, sjökrimmerlav, 
drillsnäppa, utter och andra i området förekommande naturvårdsarter.  

 

Åtgärder: 

• Bekämpa skunkkalla, se avsnittet om främmande arter under generella riktlinjer. 

• Utreda konsekvenserna av att återföra block, sten, grus och sand på de sträckor som 
rensats mellan Norteforsen och bron vid Landala (väg 568), se Figur 6.  

• Ev. återställning av den rensade sträckan ovan.  

• Det vore positivt om det går att skapa en utterpassage under Landalabron. 

 

Figur 15 Uppströms väg 568 bedöms Fylleån vara försiktigt rensad. Foto taget 30 januari 2021.  
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SKÖTSELOMRÅDE 2: HÄVD - BETESMARK 

Avdelning: 2, 5, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 48 

Areal: 30,0 hektar 

Beskrivning: Betesmarker i anslutning till skog och Fylleån där alla utom avdelning 5 
och 26 vid något tillfälle brukats som åker. Fältskiktet utgörs i huvudsak av gräs, med 
mycket sparsamt inslag av blommande örter. Värdena skiljer sig något mellan 
betesmarkerna men gemensamt är att de kan bidra med pollen, nektar, frukter, frön och 
solbelyst ved.  

I avdelning 10 är de geologiska värdena tydliga med fossila strandterrasser från tiden då 
inlandsisen avsmälte och en stor isälv rann på platsen. Det finns också spår av forna 
åslingor i form av korvsjöar, eller rester av sådana som nu är kärr (t.ex. öster om 
parkeringen). Det finns grupper av träd på flera ställen, särskilt på terrassluttningarna. 
Dessutom finns 4 st. lönnar vid parkeringen som klassats som naturvärdesobjekt.  

I avdelning 5 och 26 utgörs värdena främst av trädskiktets blommande och/eller bärande 
träd som ekar, hagtorn, vildapel och sälg som kan vara födoresurs för fåglar, insekter, 
ekorrar m.fl. Träden är också värdefulla substrat för vedlevande insekter, svampar och 
epifyter. Hela avdelning 5 är klassad som nyckelbiotop. Både avdelning 5 och 26 är 
dock starkt igenvuxna med björk, björnbär, veketåg och i avdelning 5 också med 
skogssäv och älggräs (Figur 16,  Figur 17). Avdelning 5 har haft floravärden tidigare, 
fortfarande finns sparsamt med hävdgynnade arter som knägräs, stagg och ängsvädd.  

Avdelning 21 är en större betesmark där det finns sparsamt med hävdgynnade örter som 
styvmorsviol, gulmåra och knippfryle. Värdet utgörs främst av den öppna landskaps-
bilden som syns från väg 568, och av de tre anlagda småvatten som finns i betesmarken 
(avdelning 22-24). Småvattnen är olika i sin karaktär. Avdelning 22 närmast vägen är 
stor och grund med sluttande och till större delen solbelysta stränder (Figur 18). 
Vattenmassan är full av vattenpest och i dammen finns signalkräfta och elritsa. 
Avdelning 23 är mindre och delad i två vitt skilda delar: en med ett tätt bestånd av 
skogssäv och en som endast är några centimeter djup med grusbotten och omgiven av 
läande träd och buskar. Avdelning 24 är skuggad av träd som växer längs hela kanten, 
och dammen har branta kanter. Här finns elritsa och troligen också signalkräfta. 
Småvattnen erbjuder stillastående vatten som värms upp snabbt, och om de hade varit 
fria från fisk och kräftor skulle de vara ypperliga vatten för groddjur och för större 
predationskänsliga vatteninsekter. Trots förekomsten av fisk och kräftor är området ett 
eldorado för trollsländor som finns i stor mängd, och av många arter. 

Avdelning 45, 46, 48 och 2 har begränsade naturvärden. De utgörs av betesmarker med 
mycket sparsam blomning (Figur 19).  

I avdelning 45 och på tre platser i avdelning 10 kan djuren gå ner till ån och dricka, 
vilket leder till att jord kan föras ut i ån. 
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Figur 16 Betesmarken i avdelning 
26 är i igenväxning, men det finns 
ännu grässvål. 

Figur 17 Den delvis igenväxta 
betesmarken i avdelning 5 i 
vinterskrud. 

Figur 18 Avdelning 22 är en stor 
anlagd våtmark med vattenpest, 
fisk och kräftor. 
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Figur 19 Betesmarkerna i avdelning 45 och 48 har välutvecklad grässvål, och få örter. Det ser 
likartad ut i avdelning 10, 14, 21 och 46. 

 

Mål: Gräsmarkerna bör ha rik blomning under en stor del av vegetationsperioden. Det 
bör finnas en variation i fältskiktets höjd och slutenhet, och det bör förekomma partier 
med blottad sand eller jord till gagn för insekter och konkurrenssvaga örter. Träd och 
buskar ska finnas på en del av betesmarkerna, både i form av dungar och i form av 
solitärer med breda kronor och solbelysta stammar. Träden ska få åldras och dö och den 
döda veden finnas kvar i betesmarkerna, åtminstone en del på solbelysta platser. Av 
träden och buskarna bör en betydande del vara blommande eller bärande, såsom sälg, 
hagtorn, hassel, ek och sötkörsbär.  

De småvatten som förekommer bör vara solbelysta, det bör högst finnas enstaka buskar 
och träd vid kanten och inga på sydsidan. Övervattensväxter bör endast förekomma 
sparsamt i kanten, medan flytbladsväxter och undervattensväxter gärna får bre ut sig. 
Det är önskvärt att de är fria från fisk och kräftor, till gagn för vattenlevande insekter 
och groddjur. De bör vara vattenfyllda under större delen av året, men kan med fördel få 
torka ut på sommaren vissa år för att dels hålla dem fiskfria och för att ge betesdjuren 
möjlighet att hålla efter övervattenväxter. 

De strandterrasser och forna åslingor som finns i avdelning 10 ska vara synliga för 
besökare. 

 

Åtgärder:  

• Bete med ett betestryck och djurslag som leder till rik blomning. Nötkreatur eller 
häst är lämpliga, getter skulle kunna användas i delar med mycket igenväxning. I 
sista hand bör får väljas då de selektivt äter blommande örter. Betet får gärna vara 
extensivt, med ett betestryck som varierar i olika områden och olika år, med syfte att 
gynna blomning. Som komplement till eller ersättning för bete kan man i hela 
skötselområdet överväga andra skötselåtgärder, t.ex. att slå gräset eller att bränna 
marken. I avdelningarna 45, 46 och 48 kan ängsvalls-skötsel vara ett alternativ till 
bete. Avdelning 2 kan antingen betas eller få övergå till lövskog och då skötas som 
skötselområde 3. Om markägaren inte sköter betet så att målen för skötselområdet 
nås, har förvaltaren rätt att ta över skötseln av marken (föreskrift B 4). 
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• Ta bort träd och buskar13  

o i avdelning 5 och 26 så att ljusinsläppet till marken ökar. Ta i första hand bort 
björk och salixbuskar, och spara hagtorn, apel, ekar (särskilt spärrgreniga) och 
enstaka sälg.  

o kring våtmarkerna enligt följande: allt kring avdelning 22, det mesta kring 
avdelning 23 men det ska finnas kvar sparsamt med läande träd och buskar kring 
den grunda delen i öster. I avdelning 24 ska alla träd och buskar i söder tas bort 
men de mot skogen i norr kan antingen lämnas eller tas bort. 

o i avdelning 10 kring korvsjön öster om parkeringen, och eventuellt vid andra forna 
ågrenar så att de blir synliga och så att vattnet blir solbelyst. 

o i den utsträckning det behövs för strandterrasserna i avdelning 10 ska framstå 
tydligt. 

• Bekämpa 
o björnbär och högvuxna örter som knapptåg, veketåg, skogssäv och älggräs i 

avdelning 5, 26 och 21, och vid behov även i övriga delar av skötselområdet. 
Björnbär bör finnas kvar i viss omfattning då de både blommar och ger bär, till 
nytta för t.ex. insekter, fåglar och besökare. 

o de enstaka plantor av häckberberis som finns i avdelning 45, se avsnittet om 
främmande arter under generella riktlinjer. 

o sly i öppna betesmarker vid behov, i nuläget främst i avdelning 5, 21, 26 och 48. 
Dock är det viktigt att säkra kontinuiteten av gamla träd i området, genom att viss 
föryngring tillåts. 

• Skapa markblottor för att gynna vildbin, och för att få till en mer varierad flora. 

• I avdelningarna 45, 46 och 48 kan gärna plantering ske av blommande och eller 
bärande arter som hagtorn, vildapel, sälg, ek och sötkörsbär. 

• Undersök om det går att ändra hur djuren får tillgång till vatten i avdelning 10 och 45 
så att det inte skapas stora ytor med bar jord av trampet ända nere vid Fylleån, då det 
medför ogynnsam partikeltillförsel till vattendraget. Störst påverkan har den i 
avdelning 45 och den som är längst i väster i avdelning 10. 

• Stängsla från  

o avdelning 12 som delvis har översilad mark och inte tål djurens tramp. 

o avdelning 15 om djurens tramp leder till markskador. 

• Våtmarkerna kan få torka ut vissa år, så att djuren kan hålla efter övervattenväxterna 
och så att de hålls fria från fisk.  

• Det är bra om det går att utrota fisk och kräftor från avdelning 22-24 eftersom det 
gynnar grodor och predationskänsliga insekter som stora dykarbaggar. Det är också 

 
13 Observera att både reservatsförvaltaren och markägaren har rätt att ta bort björk i 
avdelningarna 2, 5, 14, 15, 21 och 26, och att markägaren ska tillfrågas innan 
förvaltaren avverkar. 
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önskvärt att utrota vattenpest som är en främmande art med stor invasionspotential, 
se avsnittet om främmande arter under generella riktlinjer. 

• Ta bort gran vid behov, i nuläget finns inget behov. 

• Lämna all lövved inom området, men om den i alltför hög grad stör betesdriften kan 
den samlas i högar, gärna på solbelysta platser. 

 

SKÖTSELOMRÅDE 3: INGEN ÅTGÄRD - LÖVSKOG 

Avdelning: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 44, 
49, 52, 54, 55, 56, 61, 64, 68, 69, 70 

Areal: 28,7 hektar 

Beskrivning: Lövskogar utan behov av skötselåtgärder i nuläget. Stora delar har höga 
naturvärden, och betydande delar är klassad som nyckelbiotop.  

Områdets vanligast skogstyp är ekskog på torr mark (Figur 21). Skogarna har ofta inslag 
av tall och björk, och träden är ofta 90-100 år gamla. Mängden död ved varierar, men 
genomgående saknas föryngring av ekplantor då skogarna är slutna. Det finns 
nyckelbiotoper på hela eller stora delar av avdelning 19, 28 och 34. Även avdelning 29 
är markerad som nyckelbiotop men där har nästan alla gamla ekar fallit omkull. I 
avdelning 28 nära ån finns sex grävda små vattensamlingar som är förbundna med korta 
kanaler och som använts av Skedala gård som isförråd. Numera är de goda 
reproduktionsplatser för grodor.  

Mycket höga naturvärden finns i avdelningarna 1 och 3 som är nyckelbiotoper med 
översilad naturskogsartad lövskog på sluttande mark (Figur 20). Trädskiktet innehåller 
många olika trädslag som al, hassel, asp, rönn, hägg och alm samt enstaka lönn och 
hagtorn och det finns rikligt med död ved. Även avdelning 12 är lövskog som delvis är 
på översilad mark, och som för närvarande ingår i betesfålla och har vissa trampskador. 

Figur 20 Nyckelbiotop med rik bland-
lövskog i avdelning 3. 
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Avdelning 13 är svämlövskog intill Fylleån med klibbal och ek i trädskiktet och i 
buskskiktet hassel, brakved och vinbär. Området är nyckelbiotop, och skyddad som 
Natura 2000-naturtypen svämlövskog i Natura 2000-området Brogård. 

Även avdelning 31 är klassad som nyckelbiotop. Hela avdelningen är ett översilat, 
sluttande kärr bevuxet med glasbjörk, men med inslag av andra träslag som tall, klibbal, 
ek och gran. I västra delen finns ett rikkärr som sträcker sig från parkeringen i norr, 
nästan ända ner till ån (Figur 22, område Norteforsen i Länsstyrelsen 2008). Här finns 
flera intressanta arter, t.ex. atlantsäckmossa (NT) och minst 5 dm2 skirmossa på blottad 
jord vid källflöden, en ovanlig växtplats för en mossa som normalt växer vid kanten av 
vattendrag. Skirmossa är rödlistad som missgynnad (NT) och är Hallands 
landskapsmossa. 

 
Figur 22 Rikkärrets utbredning i avdelning 31. 

Figur 21. En för området typisk 
ekskog. 
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I skötselområdet finns också flera avdelningar med sumpskog. Avdelning 4 och 54 är 
nyckelbiotoper och avdelning 11 naturvärdesobjekt. Avdelning 27 är ett resultat av 
sedimentation i ån vilket skapat en flack landtunga med ett naturskogsartat lövskogs-
område som borde varit klassat som naturvärdesobjekt. Övriga sumpskogar har träd 
med relativt ung ålder och brist på död ved (avdelning 16, 18, 20, 54, se Figur 23).  

Avdelning 49 är naturlövskog dominerad av lönn och i området finns en källa (Tolarps 
källa) samt en bäck med riklig förekomst av den invasiva växten gul skunkkalla. 

Mål: Lövskogar med stort inslag av gamla träd och av död ved i form av stående och 
liggande stammar och grova grenar. Det ska finnas stammar med håligheter och 
savflöden. Sett till hela skötselområdet bör ek vara beståndsbildande på torrare marker, 
men lönn, ask, asp, björk, sötkörsbär, tall och andra trädslag bör också förekomma. Det 
är fördelaktigt om det finns en viss variation mellan avdelningarna i trädslags-
sammansättning. Gran och för området främmade arter ska inte förekomma i sådan 
omfattning att de skadar naturvärdena. Källor, källflöden och andra fuktiga marker ska 
ha ostörd hydrologi. 

Åtgärder: 

• På sikt behöver uppkommande gran tas bort, men det finns inget behov i nuläget. 
Granar kan fällas eller ringbarkas och virket kan tas ut eller lämnas på plats.  

• Om bok börjar sprida sig i området kan den behöva tas bort, så att ekskogar och 
blandskogar bevaras. Det gäller särskilt i avdelning 1 och 3. Det finns inget behov i 
nuläget. 

• Bete i avdelning 28 och 29 skulle gynna utvecklingen av naturvärden knutna till 
träden, dock ska områden med fuktig mark undantas. 

• I övrigt fri utveckling så att andelen gamla träd och mängden död ved ökar. 

Figur 23 Alskogen i avdelning 18, 9 maj 2021. Den i avdelning 16 är likartad. 
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SKÖTSELOMRÅDE 4: RÖJNING - LÖVSKOG 

Avdelning: 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 53, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67 

Areal: 17,7 hektar 

Beskrivning: Lövskogar med behov av skötselinsatser, främst röjning av gran. 
Skötselområde omfattar främst skogar i östra delen av naturreservatet.  

En stor del av skogarna är ekdominerade med inslag av tall och björk (Figur 24, Figur 
25) men med inväxt av gran (avdelning 30, 35, 36, 37, 38, 43, 65 och 67). I avdelning 
40, 41, 57, 58, 59 är eken trängd av både gran och bok. I avdelning 59 finns dessutom 
främmande arter som jättebalsamin, häggmispel och klättervildvin. Ekskogarna är på 
torr mark, ofta sluttande och i avdelning 30 finns lodräta bergväggar både intill ån och 
en bit norrut där den norra lär vara resultatet av stenbrytning. I avdelning 30 finns en 
grov gran som är bedömd som ett skyddsvärt träd. 
 
I avdelning 47 finns en naturskogsartad lönnskog med betydande inslag av alm, och 
med gamla träd och död ved (Figur 26). Området är klassat som naturvärdesobjekt. 
Nära ån finns en fornlämning i form av en nedlagd småskalig textilindustri som idag 
syns genom fyra husgrunder, och en stensatt sidofåra i ån samt en grävd kanal genom 
skogen som också sträcker sig över avdelning 44. I husgrunderna växer träd med höga 
naturvärden som har börjat falla och då skadar murverket. Vid husgrunderna finns 
hästkastanj och krusbär som minne av forna tiders invånare.  
 
 
 
 
 

 
Figur 24 Utsikten över Norteforsen skyms delvis av träd. Avdelning 30. 
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Figur 26 Lönnskogen vid den före detta textilindustrin i avdelning 47, 1 oktober 2020. 

 
 

Figur 25 En för området typisk skog, nämligen västra delen av avdelning 65.  
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I avdelning 42 som är en alskog med inslag av lönn finns knappt någon gran, däremot 
rikligt med häckberberis. 
 
Avdelningarna 53, 63 och 66 är björkskogar med graninväxt. 
 

Mål: Lövskogar med stort inslag av gamla träd och av död ved i form av stående och 
liggande stammar och grova grenar. Det ska finnas stammar med håligheter och 
savflöden. Sett till hela skötselområdet bör ek vara beståndsbildande på torrare marker, 
men lönn, ask, asp, björk, sötkörsbär, tall och andra trädslag bör också förekomma. Det 
är fördelaktigt om det finns en viss variation mellan avdelningarna i 
träslagssammansättning. Gran och för området främmade arter ska inte förekomma i 
sådan omfattning att de skadar naturvärdena. Källor, källflöden och andra fuktiga 
marker ska ha ostörd hydrologi. 

Åtgärder: 

• Borttagning av merparten av all gran. Granar kan fällas eller ringbarkas och 
granveden kan lämnas eller tas ut ur området. Det finns gran i hela skötselområdet 
utom avdelningarna 35, 42 och 47. Det finns stor mängd ung gran i avdelning 40 och 
63 och större granar i avdelning 37, 43, 66, 67. I avdelning 30 växer riktigt grova 
granar, en är klassad som skyddsvärt träd. Denna gran och andra riktigt grova granar 
bör få står kvar om de inte utgör en säkerhetsrisk.  

• Borttagning av bok som hotar ek och tall i avdelning 40, 41, 57, 58, 59. 

• Vidta åtgärder för att hindra att träden förstör lämningarna efter textilindustrin i 
avdelning 47, se under hänsyn till kulturmiljöer under generella riktlinjer  

• Borttagning av främmande arter, se avsnittet om främmande arter under generella 
riktlinjer.  

• Brunnshugg kring en spärrgrenig ek som står nära ån i västra delen av avdelning 65. 

• I övrigt fri utveckling. 

 

SKÖTSELOMRÅDE 5: AVVERKNING AV GRANSKOG – OMFÖRING TILL LÖV 

Avdelning: 39, 50, 60 

Areal: 2,0 hektar 

Beskrivning: Avdelning 39 är en tät ca 40-årig granplantering. Avdelning 60 är en gles 
granplantering med en del döda och döende granar och viss luckighet i trädskiktet. 
Avdelning 50 har planterad gran som ska få avverkas av markägaren senast 2040, men i 
området finns också andra trädslag t.ex. nordamerikansk ek, troligen rödek. 

Mål: Lövskog av samma typ som i övriga torra delar av reservatet dvs med stort inslag 
av ek men gärna också med andra trädslag som lönn, sötkörsbär, tall och björk. Träden 
ska få utvecklas fritt så att skogen på sikt får rikligt med död ved, luckighet, och inslag 
av riktigt gamla träd. 
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Åtgärder: 

• Granarna i avdelning 39 och 60 avverkas snarast. I avdelning 60 tillfaller virket 
markägaren. 

• I avdelning 50 ska granen avverkas. Markägaren har t.o.m. år 2040 rätt att avverka 
och transportera ut granvirke samt att sköta om befintlig granskog och att köra med 
motordrivet fordon på körvägen som finns på Tofta 1:32.  

• Efter avverkning ska områdena bli lövskog, helst ekskog med inslag av lönn, 
sötkörsbär och sälg. Föryngringsåtgärder kan t.ex. omfatta initial borttagning av alla 
träd, markberedning, plantering och hägn.  

• Uppkommen gran tas bort vid behov. 
 

SKÖTSELOMRÅDE 6: FÖRYNGRINGSYTA – OMFÖRING TILL LÖV 

Avdelning: 51 och 62 

Areal: 2,2 hektar 

Beskrivning: Föryngringsytor efter granplantering. Avdelning 51 avverkades 2019 och 
har lämnats efter det. Avdelning 62 planterades med gran kring år 2013, och har sedan 
lämnats. I avdelning 62 finns även enstaka ungplantor av ek och björk.  
 

Mål: Lövskog av samma typ som i övriga torra delar av reservatet dvs med stort inslag 
av ek men gärna också med andra trädslag som lönn, sötkörsbär, tall och björk. Träden 
ska få utvecklas fritt så att skogen på sikt får rikligt med död ved, luckighet, och inslag 
av riktigt gamla träd. 

 

Åtgärder: 

• Föryngringsåtgärder för att på sikt omföra området till ekskog, gärna med inslag av 
andra trädslag som sötkörsbär, sälg och lönn. Åtgärder kan t.ex. omfatta initial 
borttagning av alla träd, markberedning, plantering och hägn.  

• Uppkommen gran tas bort vid behov. 
 

4. FRILUFTSLIV OCH TURISM 

 
Området har potential att attrahera en stor mängd besökare med sin närhet till Halmstad 
och flera mindre tätorter som Skedala, Simlångsdalen, Åled, Trönninge och Oskarström. 
Området är stort, varierat och naturskönt och närheten till Fylleån är påtaglig. I 
områdets centrala del kan man beskåda Norteforsen, där ån kläms in i en smal 
urbergspassage vilket ger vattnet fart. Åns dalgång är till stor del klädd med ekskog, 
men längst i väster slingrar ån genom ett på sydsidan öppet och lättgånget betes-
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landskap. Centralt i området finns trädklädda betesmarker vars besöksvärde kommer att 
öka efter viss restaurering. Utöver forsarna finns flera andra sevärdheter, t.ex. 
lämningarna vid den gamla textilindustrin med kvarnränna, husgrunder och en gammal 
körväg, Tolarps källa, de fossila strandterrasserna i naturreservatet Brogård samt på 
gånggriften som ligger söder om reservatet på gångavstånd. I östra delen av reservatet 
finns den mäktiga forsen Tolarpsfallen som kan beskådas från både norra och södra 
åstranden. Det är dock endast ett mycket litet landområde som ingår i reservatet vid 
Tolarpsfallet. 

Det finns idag två parkeringsplatser, en vid Norteforsen och en vid naturreservatet 
Brogård. Det skulle vara lämpligt att också anlägga en mindre parkeringsplats vid 
betesmarken i avdelning 5, eftersom det är svårt att parkera längs med väg 568 och det 
finns behov av att kunna parkera där för besökare till betesmarkerna och vid skötsel av 
området. 

Det finns redan idag två välanvända stigar i området, båda på norra sidan av Fylleån 
(karta 7.7 Friluftsliv). Den ena är kort och går mellan Norteforsens parkering och 
Norteforsen. Den andra börjar strax öster om Norteforsens parkering och går ca 1 km 
österut till gångbron. Vid gångbron kan man svänga västerut och ta sig tillbaka till 
Norteforsens parkering via Banvallsleden och en mindre bilväg. Det skulle vara bra om 
denna stig kunde förlängas till Tolarpsfallet på norra sidan av ån, men det kräver avtal 
med ytterligare markägare. Den sista biten på norra sidan av ån är mycket brant och 
svårgången. Om man bygger en spång några meter över vattnet direkt på bergväggen på 
en sträcka av ca 70 meter blir det en lättgången stig med höga upplevelsevärden. Det 
skulle vara positivt att anlägga ytterligare stigar, se förslag på karta 7.7 Friluftsliv.  

Redan idag finns en del informationsskyltar i området, men de är i dåligt skick. Skyltar 
finns vid parkeringarna vid Brogård och Norteforsen samt vid gångbron, textilindustrin 
och Tolarps källa. 

Det finns idag två broar inom reservatet, nämligen bilbron vid väg 568 och en gångbro i 
öster. Det har fram till 2001 också funnits en bro i väster (i naturreservatet Brogård) och 
det finns ännu ett gediget fundament kvar från denna. 

Vid utveckling av friluftslivet bör man ha i åtanke att området kan komma att nyttjas av 
stora mängder besökare, så att man planerar för att minska risken för slitage, nedskräp-
ning och störning på djurliv och närboende.  

Det finns risk för att aktiviteter på och nära vattnet som paddling, SUP eller motorbåt-
skörning kan störa laxen som har viktiga reproduktions- och uppväxtområden i reser-
vatet. Vidare kan ett stort antal strandlevande djur som utter, drillsnäppa, storskrake, 
knipa, gräsand och forsärla störas av besökare nära vattnet. I nuläget bedöms inte 
friluftslivet vara av sådan omfattning att det behövs förbud för enskilda utövare. För 
tävlingar, läger och andra arrangemang krävs dock tillstånd, och att färdas på ån i 
organiserad form14 är förbjudet. För att undvika framtida störning bör besökarna 
kanaliseras till vattnet vid några utvalda platser. 

 
14 Med organiserad form avses arrangemang som organiserats genom företag och föreningar samt privata 
initiativ för att samla större grupper. Föreskriften omfattar inte en familj eller några vänner som vill färdas 
på ån. 
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Betesmarkerna är i sig inte känsliga för högt besökstryck, det kan vara positivt med 
visst markslitage. Dock medför betesdjur en viss risk för besökare, och besökare medför 
också en viss stress på betesdjur. Betesmarkerna bör vara tillgängliga, men man bör 
fundera på i vilken utsträckning besökare ska ledas dit under betessäsongen. 

Cykling och ridning utanför väg är förbjuden i reservatet eftersom fotgängare ska 
prioriteras och det inte bedöms möjligt att kombinera aktiviteterna på de smala stigar 
som finns. Det bedöms inte heller möjligt att anlägga särskilda stigar för cykling 
och/eller ridning i området utan att naturvärdena påverkas, med tanke på att marken 
sluttar brant och i stora delar är blöt. 

 

Mål: Området ska vara tillgängligt för besökare som vill se, känna doften av och höra 
ljuden från vattnet, skogen och beteslandskapet. Man ska kunna se Fylleån från ovan 
vid Norteforsen och brofästet i avdelning 10 och man ska kunna komma ner till stranden 
vid några utvalda platser. 

Området ska i första hand vara tillgängligt för besökare till fots med medelhög-hög 
rörlighet, men det bör finnas möjlighet också för personer med något lägre grad av 
rörlighet att besöka delar av området. 

Det ska finnas möjlighet att äta picknick och kanske grilla på någon eller några platser. 

 

Åtgärder  

• Markera naturreservatets gräns. 

• Se över stigar och utsiktsplatser. Högst prioritet har stigen på norra sidan av ån och 
utsiktsplatsen vid Norteforsen. 

• Befintliga parkeringar bör rustas upp. Högst prioritet har den vid Norteforsen. Ny 
parkering anläggs vid väg 568. 

• Sätt upp informationsskyltar om reservatet vid samtliga parkeringsplatser, samt vid 
platser där besökare kan tänkas komma in i reservatet, t.ex. vid väg 568 och vid 
reservatsgränsen nära gångbron. 

• Ordna om möjligt bänkar, bord och grillplatser på några ställen  

• Hägnader kring betesmarker bör ha självstängande grindar, eller andra anordningar 
som man enkelt kan komma igenom utan att klättra. Vidare bör det finnas öppningar 
på minst två ställen i varje betesmark så att man kan gå igenom. 

• Det skulle kunna anläggas en ”trollsländeslinga” med information om olika 
trollsländearter och trollsländors ekologi kring de anlagda våtmarkerna avdelning 22-
24.  

• Det vore positivt om det anlades någon fiskeplats i de delar där fisket är tillgänglig 
för allmänheten. Lämpliga platser är vid brofästet i väster (f.d. naturreservatet 
Brogård) och NV om Landalabron. 
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• På sikt vore det positivt om det kan anläggas ett större stigsystem och eventuellt 
göras ytterligare någon bro över ån så att det lättare går att vandra i en slinga och nå 
åns båda sidor. I ett första skede bör stigen österut från Norteforsen förlängas så att 
den går hela vägen till Tolarpsfallet, alternativt att det görs en stig till Tolarpsfallet 
på sydsidan. Båda alternativen kräver avtal med markägare utanför reservatet. 

 

5. TILLSYN, DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen 
ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av 
Naturvårdsverket. Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet. 

Det skulle vara lämpligt att undersöka vilka delar av området som är viktiga för 
störningskänslig fauna för att kunna leda friluftslivet till andra delar av reservatet. Arter 
av särskilt intresse är utter och drillsnäppa, men även andra fåglar och däggdjur bör 
beaktas. 

 

6. SAMMANFATTNING OCH PRIORITERING AV PLANERADE 
SKÖTSELÅTGÄRDER 

Tabellen är sorterad så att åtgärderna kommer i tidsordning och att de som har högst 
prioritet kommer först inom varje tidpunkt. 
 

Skötselåtgärd När Skötsel-
område 

Prioritet Finansiering 

Förbättra stigen mellan 
Norteforsen och gångbron 

Snarast  1 Vårdanslaget 

Markering av reservatets 
gräns 

Snarast Hela 
gränsen 

1 Vårdanslaget 

Bete Snarast 2 1 Vårdanslaget 
eller 
miljöersättning 

Sätt upp informations-
skyltar och se över 
befintlig skyltning i 
reservatet 

Snarast  1 Vårdanslaget 

Rusta upp parkeringar vid 
Norteforsen och Brogård, 

Snarast  1 Vårdanslaget 
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Skötselåtgärd När Skötsel-
område 

Prioritet Finansiering 

se över vägvisning till 
reservatet 

Borttagning av träd vid 
brofundament och 
husgrunder 

Snarast 2, 4 1 Vårdanslaget 

Ta bort gran Snarast 4 2 Vårdanslaget 

Restaurering av igenväxt 
betesmark 

Snarast 2 2 Vårdanslaget 
eller 
miljöersättning 

Åtgärder för att få upp 
ekskog 

Snarast 6 2 Vårdanslaget 

Stängsla från ån och hitta 
annan lösning för djurens 
vattentillgång. 

Inom 5 år 2 2 Vårdanslaget 
eller 
miljöersättning 

Bekämpa främmande arter Inom 5 år 1, 2, 4 2 Vårdanslaget 
eller annan 
aktör 

Borttagning av träd vid 
våtmarker och 
strandterrasser 

Inom 5 år 2 2 Vårdanslaget 
eller 
miljöersättning 

Anordna bänkar, bord och 
ev. grillplatser 

Inom 5 år  2 Vårdanslaget 

Skapa markblottor. Inom 5 år 2 3 Vårdanslaget 
eller 
miljöersättning 

Borttagning av bok  Inom 10 år 4 2 Vårdanslaget 

Avverkning av 
granbestånd och 
föryngring med ek. 

Inom 10 år 5 2 Vårdanslaget 
och markägare 

Se över möjligheten att 
anlägga nya stigar och ev. 
broar 

Inom 10 år  2 Vårdanslaget 
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Skötselåtgärd När Skötsel-
område 

Prioritet Finansiering 

Anlägg parkering vid väg 
568 i avdelning 5. 

Inom 10 år 2 3 Vårdanslaget 

Iordningsställande av 
fiskeplats i avdelning 5 
och/eller 10 

Inom 10 år 2 3 Vårdanslaget 
eller annan 
aktör 

Plantering av blommande 
och bärande träd i 
betesmark 

Inom 10 år 2 3 Vårdanslaget 

Undersök om det går att ta 
bort fisk, kräftor och 
vattenpest från våtmarker 
och genomför om möjligt. 

Inom 10 år 2 3 Vårdanslaget 

Ordna trollsländeslinga 
eller övrig slinga med 
information 

Inom 10 år  3 Vårdanslaget 

Lägga i block, sten, grus 
och sand på åsträckor där 
det rensats bort 

Inom 20 år 1 3 Vårdanslaget 
eller annan 
aktör 

Bete i skog Inom 20 år 3 3 Vårdanslaget, 
miljöersättning 

Ta bort uppkommen gran Vid behov Hela 
reservatet 

1 Vårdanslaget 
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7. KARTOR 

7.1 Översiktskarta 
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7.2 Skötselkartor   
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7.3 Naturtypskarta  
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7.4 Målnaturtypskarta  
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7.5 Naturtyper enligt Natura 2000 
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7.6 Naturvärden 
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7.7 Friluftsliv  
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Taxonomisk 

grupp 

Rödlistekategori Regionalt 

intressant 

Antal röd-

listade arter 

Antal natur-

vårdsarter 

CR EN VU NT 

skalbaggar       8 42 8 50 

kärlväxter 1 1 2 2 16 6 22 

nattsländor   3  17 3 20 

mossor     1 1 9 2 11 

fåglar     1 8 3 9 12 

lavar 1     1 7 2 9 

bäcksländor   1  4 1 5 

fiskar 1   1   2 2 4 

ringmaskar och 
planarier         4 0 4 

dagsländor     3 0 3 

trollsländor     3 0 3 

tvåvingar         3 0 3 

halvvingar         3 0 3 

storsvampar         2 0 2 

fjärilar       2   2 2 

steklar         2 0 2 

däggdjur    1  1 1 

kräldjur         1 0 1 

Summa 3 1 9 23 121 36 157 
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Akut hotad (CR)    

Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

ål Anguilla anguilla fiskar bofast i ån 

skogsalm Ulmus glabra kärlväxter På flera platser, mest yngre 
träd, senast sedd 2021. 

sjökrimmerlav Rinodina 

fimbriata 

lavar Vid brofästet i NR 
Brogård, senast 2017. 

Starkt hotad (EN)) 

ask Fraxinus excelsior kärlväxter På flera platser, mest som 
småplantor men även stora 
träd. Senast 2021. 

Sårbar (VU) 

lake Lota lota fiskar Förekommer i ån 

kungsfiskare Alcedo atthis fåglar Ses regelbundet vid ån, 
senast 2020. 

blågrönt mannagräs Glyceria declinata kärlväxter Bofast, senast observerad 
2021 

vildris Leersia oryzoides kärlväxter Vid Landalabron, senast 
observerad 2021 

flikbålmossa Riccardia 

multifida 

mossor Observerad i rikkärret vid 
Norteforsen 2008 

 Beraea maura sländor Observerad i ån 1999 

 Brachyptera 

braueri 

sländor Finns på flera platser i ån, 
senast observerad 2010 

 Crunoecia 

irrorata 

sländor Imago observerad i 
reservatet 2016 

 Wormaldia 

occipitalis 

sländor Flygande slända observerad 
2016 och 2017 

Nära hotad (NT)    

utter Lutra lutra däggdjur Observerad flera gånger, 
senast 2020 

279



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 4 (14) 
   
 2022-04-08 511-7050-1 
   

Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

ängsmetallvinge Adscita statices fjärilar Observerad i reservatet tre 
gånger, senast 2021 

violettkantad 
guldvinge 

Lycaena 

hippothoe 

fjärilar Observerad 2006, 2007 

drillsnäppa Actitis hypoleucos fåglar Trolig häckning noterad 
flera gånger i närheten av 
reservatet, senast noterad 
2011. 

kråka Corvus corone fåglar Observerad i reservatet, 
senast 2020 

mindre hackspett Dendrocopos 

minor 

fåglar Ses regelbundet i 
reservatet, senast 2020. 

gulsparv Emberiza 

citrinella 

fåglar Trolig häckning i reservatet 
2005 och 2008. 

svartvit 
flugsnappare 

Ficedula 

hypoleuca 

fåglar Trolig häckning i reservatet 
2007 

fiskmås Larus canus fåglar Födosöker i reservatet, 
senast 2020 

grönsångare Phylloscopus 

sibilatrix 

fåglar Observerad i reservatet 
flera gånger, troligen 
häckande, senat 2018. 

entita Poecile palustris fåglar Observerad många gånger, 
senast 2020, möjligen 
häckande 

mörk dunört Epilobium 

obscurum 

kärlväxter Observerad 2017 

ängsskära Serratula tinctoria kärlväxter På flera platser, senast 2018 

strandblocklav Porpidia 

hydrophila 

lavar Observerad på två platser 
2001 

skirmossa Hookeria lucens mossor Bofast i kärret norr om 
Norteforsen, senast 
observerad 2020 

 Cis submicans skalbaggar Observerad 2005 

 Cis villosulus skalbaggar Observerad 2005 

svart askbastborre Hylesinus 

crenatus 

skalbaggar Observerad 2005 
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Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

fyrfläckad 
vedsvampbagge 

Mycetophagus 

quadriguttatus 

skalbaggar Observerad 2005 

liten brunbagge Orchesia minor skalbaggar Observerad 2005 

 Stenus providus skalbaggar Observerad 2020 

 Trinodes hirtus skalbaggar Observerad 2005 

 Xylophilus 

corticalis 

skalbaggar Observerad 2005 

Regionalt intressant 

lax Salmo salar fiskar Bofast i ån, vildlaxstam 
unik för Fylleån 

öring Salmo trutta fiskar bofast i ån, havsöring 

stjärtmes Aegithalos 

caudatus 

fåglar Trolig häckning noterad i 
reservatet 2007 och 2011. 

törnskata Lanius collurio fåglar Häckade i reservatet 2020 

forsärla Motacilla cinerea fåglar Ses regelbundet längs med 
Fylleån, i reservatet senast 
2017 

vattenfis Aphelocheirus 

aestivalis 

halvvingar Finns på flera platser i ån, 
senast observerad 2019 

 Campyloneura 

virgula 

halvvingar Observerad 2021 

 Hesperocorixa 

moesta 

halvvingar Observerad i ån 1989 

vanlig snok Natrix natrix kräldjur Observerad två gånger, 
senast 2020 

blåsuga Ajuga pyramidalis kärlväxter Observerad 2015 

kambräken Blechnum spicant kärlväxter Observerad 2008 

bäckbräsma Cardamine amara kärlväxter Spridd i reservatet, senast 
observerad 2020 

rankstarr Carex elongata kärlväxter Observerad många gånger 
väster om vägen senast 
2017 

hirsstarr Carex panicea kärlväxter Observerad många gånger i 
Ulrikas Hage, senast 2015 
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Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

skärmstarr Carex remota kärlväxter Spridd i reservatet, senast 
observerad 2021 

gullpudra Chrysosplenium 

alternifolium 

kärlväxter Förekommer väster om 
vägen på flera platser, 
senast 2017 

korallrot Corallorhiza 

trifida 

kärlväxter Observerad 1996 

kärrfibbla Crepis paludosa kärlväxter Spridd i reservatet, senast 
observerad 2020 

granbräken Dryopteris 

cristata 

kärlväxter Observerad norr om 
Norteforsen många gånger , 
senast 1997 

gulmåra Galium verum kärlväxter Förekommer i reservatet, 
senast 2021 

gökblomster Lychnis flos-cuculi kärlväxter Observerad, senast 2020 

safsa Osmunda regalis kärlväxter Förekommer på flera 
platser vid ån, senast 2021 

ormbär Paris quadrifolia kärlväxter Observerad på flera platser, 
senast 1995 

grönvit nattviol Platanthera 

chlorantha 

kärlväxter Observerat på två platser, 
senast 2016 

kransrams Polygonatum 

verticillatum 

kärlväxter Observerad på flera platser, 
senast 1993 

glansfläck Arthonia spadicea lavar Observerad i reservatet två 
gånger, senast 1993 

rostfläck Arthonia vinosa lavar Observerad i reservatet 
1993 

 Bacidia trachona lavar Observerad 2001 

grön lundlav Bacidia 

viridifarinosa 

lavar Observerad 2001 

 Bacidina 

arnoldiana 

lavar Observerad 1999 och 2001 

skugglundlav Bacidina caligans lavar Observerad 1999 

örlav Hypotrachyna 

revoluta 

lavar Förekommer på flera 
platser längs ån, senast 
2017 
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Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

brynia Bryhnia scabrida mossor Observerad Norr om 
Norteforsen flera gånger, 
senast 2018 

atlantsäckmossa Calypogeia arguta mossor Observerad norr om 
Norteforsen flera gånger, 
senast 2018 

kalkkammossa Ctenidium 

molluscum 

mossor Observerad 2008 

skuggsprötmossa Eurhynchium 

striatum 

mossor Observerad två gånger, 
senast 2008 

stubbspretmossa Herzogiella 

seligeri 

mossor Observerad i reservatet 
2008 i NR Årnarp 1995 

guldlockmossa Homalothecium 

sericeum 

mossor Observerad, senast 2015 

rödtandad 
hättemossa 

Orthotrichum 

pulchellum 

mossor Observerad 1999 

källpraktmossa Pseudobryum 

cinclidioides 

mossor Observerad på flera platser, 
senast 1996 

lockvitmossa Sphagnum 

contortum 

mossor Observerad 2008 

 Alboglossiphonia 

heteroclita 

ringmaskar 
och 
planarier 

Observerad i ån flera 
gånger, senast 2010  

 Erpobdella 

testacea 

ringmaskar 
och 
planarier 

Observerad flera gånger i 
ån, senast 2008 

 Glossiphonia 

concolor 

ringmaskar 
och 
planarier 

Observerad i ån 1997 

fyrögd broskigel Hemiclepsis 

marginata 

ringmaskar 
och 
planarier 

Observerad i ån 2000 och 
2017 

albrunbagge Abdera affinis skalbaggar Observerad i reservatet 
2005 

bandad 
albrunbagge 

Abdera flexuosa skalbaggar Observerad i reservatet 
2005 
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Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

orange rödrock Ampedus 

nigroflavus 

skalbaggar Observerad i reservatet 
2005. 

 Ampedus 

sanguineus 

skalbaggar Observerad i reservatet 
2004. 

myskbock Aromia moschata skalbaggar Observerad i reservatet 
flera gånger, senast 2020. 

 Cerylon 

ferrugineum 

skalbaggar Observerad 2005 

 Chrysolina 

sanguinolenta 

skalbaggar Observerad 2006 

 Cis 

lineatocribratus 

skalbaggar Observerad 2005 

ekgrenbrunbagge Conopalpus 

testaceus 

skalbaggar Observerad 2005 

 Cryptarcha 

undata 

skalbaggar Observerad 2005 

liten fallbagge Cryptocephalus 

pusillus 

skalbaggar Observerad 2004 

sexfläckig 
fallbagge 

Cryptocephalus 

sexpunctatus 

skalbaggar Observerad 2006 

 Cyphea curtula skalbaggar Observerad 2008 

nordlig plattbagge Dendrophagus 

crenatus 

skalbaggar Observerad 2004 

 Dissoleucas 

niveirostris 

skalbaggar Observerad 2005 

ekbarkborre Dryocoetes 

villosus 

skalbaggar Observerad 2005 

 Glischrochilus 

quadriguttatus 

skalbaggar Observerad 2005 

 Hydraena britteni skalbaggar Observerad i ån 2004 

 Hydraena riparia skalbaggar Observerad i ån 2017 

 Hylis foveicollis skalbaggar Observerad 2005 

 Hylis olexai skalbaggar Observerad 2005 

 Hypera 

diversipunctata 

skalbaggar Observerad 2005 
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Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

 Lesteva hanseni skalbaggar Observerad 2005 

dyngstumpbagge Margarinotus 

brunneus 

skalbaggar Observerad 2005 

 Melasis 

buprestoides 

skalbaggar Observerad 2005 

 Mycetochara 

maura 

skalbaggar Observerad 2005 

ljusfläckig 
vedsvampbagge 

Mycetophagus 

piceus 

skalbaggar Observerad 2005 

stor 
vedsvampbagge 

Mycetophagus 

quadripustulatus 

skalbaggar Observerad 2005 

 Normandia nitens skalbaggar Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2017 

 Oulimnius 

troglodytes 

skalbaggar Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2015 

strandkorslöpare Panagaeus 

cruxmajor 

skalbaggar Observerad 2005 

svartbrun 
brunbagge 

Phloiotrya rufipes skalbaggar Observerad 2005 

björkblåoxe Platycerus caprea skalbaggar Observerad 2005 

bålgetingkortvinge Quedius dilatatus skalbaggar Observerad 2005 

 Rhyncolus ater skalbaggar Strax utanför reservatet 
2004 

 Riolus nitens skalbaggar Observerad 2017 

 Silpha carinata skalbaggar Observerad 2005 

 Stenelmis 

canaliculata 

skalbaggar Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2019 

 Stenus 

nitidiusculus 

skalbaggar Observerad 2005 

liten knotbagge Trox scaber skalbaggar Observerad 2004 

trefläckig 
brunbagge 

Wanachia 

triguttata 

skalbaggar Observerad 2005 

brun vedborre Xyleborinus 

saxesenii 

skalbaggar Observerad 2005 

285



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 10 (14) 
   
 2022-04-08 511-7050-1 
   

Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

 Adicella reducta sländor Noterad i ån tre gånger, 
senast 2015 

 Athripsodes 

albifrons 

sländor Observerad i ån flera 
gånger, senast 2016 

 Athripsodes 

cinereus 

sländor Observerad i ån 2012 och 
2017 

 Athripsodes 

commutatus 

sländor Observerad i ån 1998 

 Baetis muticus sländor Finns på flera platser i ån, 
senast 2017 

 Baetis vernus sländor Observerad i ån 2009 

 Brachycentrus 

subnubilus 

sländor Finns på flera platser i ån, 
senast 2016 

 Capnopsis 

schilleri 

sländor Observerad i ån vid 
Tolarpsfallen 2003 och 
2005 

 Ceraclea 

annulicornis 

sländor Observerad i ån 2005, 2006 
och 2007 

 Chimarra 

marginata 

sländor Observerad i ån många 
gånger, senast 2019 

månflickslända Coenagrion 

lunulatum 

sländor Friflygande vid 
våtmarkerna 2020 

 Dinocras 

cephalotes 

sländor Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2019 

 Goera pilosa sländor Observerad som larv i ån 
1997, som imago 2017 

 Hydropsyche 

contubernalis 

sländor Finns i ån på flera platser, 
senast observerad 2017 

 Hydropsyche 

saxonica 

sländor Observerad i ån 2001, och i 
närliggande Årnarpsbäcken 
2009 

pudrad 
kärrtrollslända 

Leucorrhinia 

albifrons 

sländor Friflygande kring 
våtmarkerna 2020 

 Lype phaeopa sländor Observerad flera gånger i 
ån, senast 2017 
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Svenskt artnamn Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Kommentar 

 Micropterna 

sequax 

sländor Observerad i ån 2011 

 Nemurella pictetii sländor Observerad i ån 1989 

 Nigrobaetis 

digitatus 

sländor Observerad i ån flera 
gånger, senast 2017 

 Notidobia ciliaris sländor Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2016 

 Oecetis notata sländor Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2017 

mindre 
sjötrollslända 

Orthetrum 

coerulescens 

sländor Larver i ån och imago vid 
våtmarkerna, senast 2020 

 Perlodes dispar sländor Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2009 

 Psychomyia 

pusilla 

sländor Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2015 

 Setodes 

argentipunctellus 

sländor Förekommer på flera 
platser i ån, senast 2017 

 Wormaldia 

subnigra 

sländor Flygande slända observerad 
2015, samt nära reservatet 
2017 

väddsandbi Andrena 

hattorfiana 

steklar Observerad i reservatet 
2005 och nära reservatet 
2021. 

bålgeting Vespa crabro steklar Observerad 2005 och 2016 

rostticka Fuscoporia 

ferruginosa 

storsvampar Observerad 1993 

blåsopp Gyroporus 

cyanescens 

storsvampar Observerad 2000 

brun 
björnblomfluga 

Arctophila 

superbiens 

tvåvingar Observerad i reservatet 
2006. 

gulringad 
vedharkrank 

Ctenophora 

flaveolata 

tvåvingar Observerad 2005 

svartbent 
bäckbroms 

Ibisia marginata tvåvingar Förekommer på flera 
platser längs ån, senast 
2017 
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Främmande invasiva arter 

 
Nedan listas de arter som bedöms finnas i eller i närheten av reservatet och som 
antingen omfattas av EU:s förordning om främmande invasiva arter1, eller som av 
ArtDatabanken bedömts ha hög eller mycket hög risk att bli invasiva i Sverige2. De 
arter som är med i EU:s förordning är förbjuda att sprida och måste bekämpas av mark-
ägare och förvaltare. Undantaget är ett fåtal arter (bl.a. signalkräfta) som bedöms ha så 
stor spridning att de inte längre är möjliga att utrota. För dem finns i stället regler för att 
hindra fortsatt spridning.  
 
 

Svenskt 

artnamn 

Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Listning Kommentar 

mink Neovison vison däggdjur mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Förekommer vid 
ån 

signalkräfta Pacifastacus 

leniusculus 

kräftdjur EU-listad3 

mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Enstaka fynd, 
oklart i vilken 
omfattning den 
finns i Fylleån. 

tysklönn Acer 

pseudoplatanus 

kärlväxter mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Förekommer nog 
inom reservatet, 
fynd i Artportalen 
saknas. 

hästkastanj Aesculus 

hippocastanum 

kärlväxter mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

En eller fåtal 
plantor vid 
lämningarna efter 
textilindustrin. 

häggmispel Amelanchier 

spicata 

kärlväxter mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

I reservatet kring 
gångbron 

 
1 Invasiv enligt EU-förordning 1143/2014 
2 Strand, M., Aronsson, M. & Svensson, M. 2018. Klassificering av främmande arters effekter 

på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista. (ArtDatabanken rapporterar, 21) 
Uppsala: ArtDatabanken, SLU. https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-
verksamhet/publikationer/29.-artdatabankens-
risklista/rapport_klassifisering_av_frammande_arter2.pdf 
3  Invasiv enligt EU-förordning 1143/2014 men utan krav på utrotningsåtgärder då arten har så 
omfattande spridning. I stället krävs åtgärder för att begränsa fortsatt spridning. 
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Svenskt 

artnamn 

Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Listning Kommentar 

häckerberis Berberis 

thunbergii 

kärlväxter mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Enstaka plantor på 
flera platser 

häckoxbär  Cotoneaster 

lucidus 

kärlväxter mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Enstaka plantor 

vattenpest Elodea canadensis kärlväxter mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

I anlagd våtmark 
avdelning 22 

jätteloka Heracleum 

mantegazzianum 

kärlväxter EU-listadFel! 

Bokmärket är 

inte definierat., 
mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

På några platser 
längs med ån, inte 
inom reservatet 

jättebalsamin Impatiens 

glandulifera 

kärlväxter EU-listadFel! 

Bokmärket är 

inte definierat., 
mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

På några platser 
invid ån, inom 
reservatet och 
nerströms vid 
mynningen. 

gul 
skunkkalla 

Lysichiton 

americanus 

kärlväxter EU-listadFel! 

Bokmärket är 

inte definierat., 
mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Förekommer 
rikligt längd med 
ån och flera 
biflöden. 

vit skunkkalla Lysimachia 

punctata 

kärlväxter hög riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Förekommer 
uppströms, bl.a. 
vid Björkelund 

vildvinssläktet Parthenocissus kärlväxter hög riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Enstaka planta 
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Svenskt 

artnamn 

Vetenskapligt 

artnamn 

Grupp Listning Kommentar 

parkslide Reynoutria 

japonica 

kärlväxter mycket hög 
riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Ett bestånd invid 
en väg. 

rödek Quercus rubra kärlväxter hög riskFel! 

Bokmärket är 

inte definierat. 

Mindre plantering 
direkt utanför 
reservatet 
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 Anmälningsärende 
10. Laholmsbuktens VA AB 
11. 2022-04-27 
12. LBVAAB 2022/00003 

  
13.  

 

  
1(2) 

  Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

 

 

Anmälningsärende 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har tagit emot anmälningsärendena.     

Sammanfattning av ärendet 
Följande anmäls till styrelsemötet 16 maj 2022: 
 
Laholms kommun 

1. Uppsägning av avtal om gemensamt vatteniförsörjningssystem och investeringsavtal med 
Båstad kommun avseende gemensamt vattenförsörjningssystem 
Beslut i KF § 51 daterat 26 april 2022. 

2. Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten Edenberga, KF  § 52 
Beslut i KF § 52 daterat 26 april 2022. 

 
Halmstads kommun 

3. Internkontroll för nämnder och bolag 2021. 
Beslut i KS § 105 daterat 5 april 2022. 

4. Antagande av plan för transportsystemet del 2; transportplan mot 2050. 
Beslut i KS § 114 daterat 5 april 2022. 

5. Valärende. 
Beslut i KF § 13 daterat 30 mars 2022. 

6. Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och omdisponering av medel. 
Beslut i KF § 16 daterat 30 mars 2022. 

7. Utökning av verksamhetsområde för dagvatten för Haverdal  
Beslut i KF § 20 daterat 30 mars 2022. 

8. Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för Marbäck område  
Beslut i KF § 21 daterat 30 mars 2022. 

9. Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i östra Slättåkra. 
Beslut i KF § 22 daterat 30 mars 2022. 

10. Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för Trottaberg  
Beslut i KF § 23 daterat 30 mars 2022. 

11. Utökning verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för del av Fyllinge  
Beslut i KF § 24 daterat 30 mars 2022. 

12. Utökning av verksamhetsområdet för dricks-, spill och dagvatten för Skedala  
Beslut i KF § 25 daterat 30 mars 2022. 

13. Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2021. 
Beslut i KS § 102 daterat 5 april 2022  och KF § 33 daterat 28 april 2022. 

 
Verkställande direktören 
14. Beställningsskrivelse av inköp av servrar daterad 22 februari 2022. 

 Ärende LBVAAB 2022/00003 
2. Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
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 Anmälningsärende 
10. Laholmsbuktens VA AB 
11. 2022-04-27 
12. LBVAAB 2022/00003 

  
13.  

 

  
2(2) 

  Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

 

 

 
Personuppgiftssamordnare 
15. Personuppgiftsincident 23 mars 2022. 

 
Integritetsskyddsmyndigheten 
16. Mottagen anmälan av dataskyddsombud för Laholmsbuktens VA AB daterad 22 mars 2022.   

 
Bolagsverket 
17. Registreringsbevis daterat 27 april 2022.         
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LAHOLMS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

§51 

S~ANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Dnr 2011-00034 7 

Uppsägning av avtal om gemensamt vatteniörsörjningssystem 
och investeringsavtal med Båstad kommun avseende gemensamt 
vatteniörsörjningssystem 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att säga upp avtal 2011-10-06 om ge-
mensamt vattenförsörjningssystem, samt Investeringsavtal 2016-14-
19 med Båstad kommun avseende gemensamt vattenförsörjningssy-
stem i skottorps vattenverk på skummeslöv 29:24. 

Ärendebeskrivning 
Laholms och Båstads kommuner tecknade i oktober 2011 ett avtal 
som reglerar ett framtida vattenförsörjningssystem för båda kommu-
nerna. Avtalets syfte var att reglera ansvar och kostnaderna för Skot-
torps vattenverk som en gemensam vattenförsörjningsresurs. 

I september 2016 sicrevs även ett investeringsavtal avseende fördel-
ning av investeringskostnader, där Båstads kommun förbinder sig att 
senast den l juli 2026 ansluta sig till Skottorps vattentäkt. 

Förutsättningarna har förändrats väsentligt sedan avtalet tecknades. 
Inte minst pågående klimatförändringar har tydligt visat på sårbar-
heten på små lokala ytvattenresurser som grund för konstgjord 
grundvattenbildning som är bas för utökning av dricksvattenprodukt-
ionen vid Skottorps vattenverk så som var planen. Förändringar av 
vattenkvaliteten hos båda kommunerna har också skett sedan avtalet 
tecknats, vilka medför ett större behov av behandling av råvattnet 
och en större sårbarhet än tidigare. 

Omfattande utredningar och undersökningar har visat att Skottorps 
vattentäkt inte är en hållbar framtida råvattenresurs och LBVA har 
valt att stoppa de större investeringar som var planerade för verket. 

LBV A har sett över andra lösningar för att framtidssäkra sitt dricks-
vattenbehov genom att gå vidare med en ny vattentäkt i Brunskog 
där man i framtiden kan infiltrera vatten från bl.a. Bolmen. 

Sammantaget har förutsättningarna ändrats så väsentligt att Laholms 
kommun har behövt ompröva den långsiktiga inriktningen för 
dricksvattenförsörjningen, vilket tagits upp vid tidigare samverkans-
möte mellan kommunerna. 

Ordforandes signatur:~~~-~!!---'=--~~-
Ql, ~ C] 

Justerandes signatur: -brrr-~'---~---1/'--12'-'---

Sid 

23 

forts 
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LAHOLMS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

§52 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Dnr 2021-000371 

Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten Edenberga 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för 
dricks- och spillvatten för Edenberga enligt Laholmsbuktens V A 
ABs förslag. 

Ärendebeskrivning 
En allmän V A -anläggnings verksamhetsområde är det område inom 
vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten) har 
ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fast-
ställa verksamhetsområdet med dess gränser. Ett verksamhetsom-
råde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vat-
tentjänster. 

Enligt Lag om allmänna vattentjänster 6 §har kommunen följande 
skyldigheter: 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller milj ön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större samman-
hang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommu-
nen: 
l. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgo-
doses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Laholmsbuktens VA har den 12 maj 2014, § 60, till kommunstyrel-
sen överlämnat en utredning om förutsättningarna för utbyggnad av 
en allmän dricks- och spillvattenanläggning i Edenberga. 

I utredningen anförs att Edenberga samhälle utgörs av ca 35 fastig-
heter och ligger relativt väl samlat i anslutning till Edenbergaån. Fas-
tigheterna i Edenberga är belägna på ett sätt som i delar är direkt 
jämförbart med ett ordinärt villaområde. Bedömningen är att det fö-
religger problem med såväl dricksvattenförsörjning som spillvatten-
hantering i området. Förutsättningar för enskilda lösningar i Eden-
berga är begränsade med hänsyn till miljöpåverkan samt dricksvat-
tenkvalitet En va-lösning som baseras på någon form av gemensam-
hetsanläggning är möjlig men bedöms inte frånta kommunen ansvar 
för va-försörjningen. Bedömningen är att va-situationen och bebyg-
gelsen i Edenberga är av sådan karaktär att kriterier för kommunalt 

Sid 

25 

ansvar för va-försörjning enligt vattentjänstlagen är uppfyllda. forts 

Ordforandes signatur: ----l-A~~::::7---- Justerandes signatur: ---.i417'· '--l',"""'l'f-. _
1 
____ _ 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

forts 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Den 13:e september 2016 gav kommunstyrelsen Laholmsbuktens 
VA i uppdrag att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän va-
anläggning för vattenförsörjning och spillvattenhantering i Eden-
berga. 

Under planeringsarbetet har det visat sig att överföringsledningar 
mellan Edenberga och Ränneslöv är den mest gångbara lösningen. 
Under ett tidigare skede har området Edenberga-Gråberg behandlats 
gemensamt, men då det bedömts att Gråberg behöver bli föremål för 
ytterligare utredning, så innefattar verksamhetsområdet i detta beslut 
endast Edenberga. 

Enligt Laholms kommuns VA-plan (antagen 2022-01-25) planeras 
Edenbergas verksamhetsområde byggas ut 2022-2023. 

Styrelsen för Laholmsbuktens V A fattade vid styrelsemöte 2022-02-
14 beslut om att föreslå Kommunfullmäktige i Laholm att utöka 
verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten till att omfatta Eden-
berga enligt bilagd karta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 april2022 § 75 
Tjänsteskrivelse den 2 mars 2022 
Laholmsbuktens V A AB protokoll den 14 februari 2022 § 18 
Karta över verksamhetsområde 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

Ordforandes signatur: -----'~1-'11·'=. o=J---
g_~,; ~ 

Justerandes signatur: --f~/'--~'71-~---"--'--/- Z>_ 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-05   1(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 105 Dnr KS 2022/00058  

Internkontroll för nämnder och bolag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen av internkontrollplaner 2021 
och sammanställning av internkontrollplaner 2022 till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens internkontroll. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta sammanställt nämndernas 
och bolagsstyrelsernas återrapportering av internkontrollplaner för 2021 samt antagna 
internkontrollplaner för 2022. 
 
I återrapporteringen av 2021 års internkontrollplaner lyfts vissa avvikelser. Dessa har 
respektive nämnd och bolagsstyrelse i ansvar att följa upp och åtgärda. 
 
Överlag har arbetet med internkontroll fungerat väl i kommunkoncernen. Det är nu 
angeläget att säkra denna goda nivå även framöver. 
 
Internkontroll har anpassats till en horisontell, nära och tillitsbaserad styrning. En 
systematisk uppföljning sker på samma sätt som tidigare, både sett till 
återrapporteringen till respektive nämnd och bolagsstyrelse, som till sammanställningen 
till kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 45 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen av internkontrollplaner 2021 
och sammanställning av internkontrollplaner 2022 till handlingarna. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______        
  

Justeringsdag 2022-04-08 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-05   2(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Sekreterare  
  

Ordförande  
  

Justerare  
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Kommunledningsförvaltningen 
2022-03-07 
KS 2022/00058  
 
  

 

  
 

  

 

Nämnders och bolagsstyrelsers internkontrollplaner för 2022 
 
Kommunstyrelsen 
Risk- och väsentlighetsanalysen upptar endast en risk. 
 
Kontrollmomentet är relevant utifrån risken, och väl beskrivet. 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv. Nämndens myndighetsutövning täcks delvis i 
analysen. 
 
De kontrollmoment som valts är relevanta, och generellt sett är metoden för kontroll utförligt 
beskriven. 
 

Byggnadsnämnden 
Hanteras gemensamt med miljönämnden. 
 

Fastighetsnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv, med en viss tyngdpunkt på lagar, riktlinjer och 
planer. 
 
Inga kontrollmoment har angivits. 
 

Hemvårdsnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker olika perspektiv. Nämndens myndighetsutövning beaktas till viss 
del i analysen. Riskerna är överlag väl beskrivna. Nyckelkontroller (befintliga rutiner eller inbyggda 
kontroller som kan minska risken) beskrivs för flertalet risker. 
 
Kontrollmomenten är relevanta, och innehåller överlag en tydlig beskrivning av vilken kontrollmetod 
som ska tillämpas. 
 

Kulturnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen upptar risker inom flera olika perspektiv. Flertalet risker klassificeras 
som höga. 
 
Kontrollmomenten är relevanta. Kontrollmetoden framgår med något undantag tydligt. 
 

Miljönämnden 
Hanteras gemensamt med byggnadsnämnden. 
 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv. Nämndernas myndighetsutövning framgår dock 
endast i viss mån. 
 
Kontrollmoment saknas för flera av de risker som tagits med i internkontrollplanen. De 
kontrollmoment som finns är dock relevanta. Kontrollmetod framgår tydligt. 
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Nämnden för överförmyndare i samverkan 
Risk- och väsentlighetsanalysen upptar ett fåtal risker. Myndighetsperspektivet framgår tydligt. 
 
Kontrollmomenten är relevanta och granskningsmetoden framgår. 
 

Räddningsnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen är bred, och täcker in flera perspektiv. Nyckelkontroller redovisas för 
nästan samtliga risker. 
 
Kontrollmomenten är relevanta, och det framgår tydligt vilken kontrollmetod som tillämpas. Antalet 
kontrollmoment är dock högt, vilket kan leda till en administrativ belastning vid uppföljningen. 
 

Servicenämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker in olika perspektiv. 
 
Kontrollmoment saknas för 2022. 
 

Socialnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker in olika perspektiv. Myndighetsperspektivet framgår tydligt. 
 
Kontrollmomenten är relevanta och överlag väl beskrivna. 
 

Teknik- och fritidsnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker in olika perspektiv. 
 
Endast ett kontrollmoment har angivits. 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker in olika perspektiv, men är något begränsad. 
Myndighetsutövning ingår inte. 
 
Kontrollmomenten är relevanta, och kontrollmetoden framgår tydligt. 
 

Halmstads Rådhus AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv, med fokus på styrning samt ekonomi. Riskerna 
beskrivs tydligt, och för några risker redovisas existerande nyckelkontroller. 
 
Internkontrollplanen innehåller relevanta kontrollmoment. Kontrollmetoden beskrivs tydligt. För två 
risker, som ingår i 2022 års internkontrollplan, saknas dock kontrollmoment. 
 

AB Industristaden 
Riskerna täcker en bredd av verksamheten. Nyckelkontroller finns för samtliga risker. 
 
Kontrollmomenten är relevanta. 
 

Destination Halmstad AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen berör flera perspektiv, med viss tyngdpunkt på ekonomi. 
Nyckelkontroller redovisas för några risker. 
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Kontrollmomenten är relevanta utifrån identifierade risker, och kontrollmetoden framgår. I planen 
ingår några risker med låga risktal. 
 

Halmstads Fastighets AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen upptar flera perspektiv, och riskerna är tydligt beskrivna. 
Nyckelkontroller redovisas för flertalet risker. 
 
Kontrollmomenten i planen är relevanta. 
 

Halmstads Flygplats AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen upptar flera perspektiv, och riskerna är tydligt beskrivna. 
 
Kontrollmomenten är relevanta sett till riskerna. För några risker, som ingår i 2022 års 
internkontrollplan, saknas dock kontrollmoment. 
 

Halmstad Business Incubator AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv, med viss tyngdpunkt på ekonomi. 
 
Flertalet risker ingår i internkontrollplanen. Kontrollmomenten är relevanta. 
 

Halmstads Energi och Miljö AB 
Internkontrollen utgår från bolagets processer. Det går av planen inte att tydligt utläsa kontrollmetod, 
eller vilka risker kontrollerna baseras på. 
 

Hallands Hamnar Halmstad AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv. För ett antal risker anges nyckelkontroller. 
 
Kontrollmomenten är relevanta. 
 

Halmstads stadsnät AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv. Riskvärdena är överlag låga. 
 
Kontrollmomenten är relevanta utifrån analysen. För några bör dock kontrollmetoden framgå tydligare. 
 

Laholmsbuktens VA AB 
Risk- och väsentlighetsanalysen täcker flera perspektiv. Nyckelkontroller beskrivs genomgående. 
 
Kontrollmomenten är relevanta. Kontrollmetod framgår tydligt. 
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Nämnders och bolagsstyrelsers uppföljning av internkontrollplan 2021 
 

Kommunstyrelsen 
Dokumentationen av kontrollerna är överlag god. Även riskerna har kommenterats. 
 
Inga avvikelser redovisas. Notering finns dock om att pandemin fördröjt vissa kontroller. 
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Dokumentationen av kontrollerna är överlag god. Tydlig redovisning sker av hur kontrollerna 
genomförts, och ställningstagande till om avvikelse finns motiveras. I enstaka fall har kontrollen varit 
mindre omfattande än vad som planerades. Även riskerna har kommenterats. 
 
Avvikelser har konstaterats inom olika områden. Exempel är avtalstrohet, utdrag ur belastningsregister 
och medicinskt ansvarig sjuksköterskas delaktighet i anställning av skolsköterskor. Åtgärder redovisas 
för samtliga avvikelser, och är i flera fall redan genomförda. 
 
Byggnadsnämnden 
Har en gemensam internkontrollplan med miljönämnden. 
 
Fastighetsnämnden 
Kontrollen är väl beskriven. Såväl metod för som resultat av granskningen framgår tydligt. Även 
riskerna har kommenterats. 
 
Avvikelser redovisas bland annat för felanmälningar och förebyggande arbete samt underhållsbehov i 
relation till budget. Åtgärder redovisas inte för avvikelserna. 
 
Hemvårdsnämnden 
Dokumentationen av kontrollerna är mycket gedigen. Såväl metod för granskningen, som vad den 
visade, framgår tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Avvikelser redovisas bland annat för hemgång från sjukhus, läkemedelshantering och upphandling. 
Förslag till åtgärder (eller pågående förbättringsarbete) redovisas för avvikelserna. 
 
Kulturnämnden 
Dokumentationen är tydlig. Metod för stickprov framgår, i de fall sådana använts. Även riskerna har 
kommenterats. Dock sker all uppföljning kopplad till själva riskerna, snarare än kontrollmomenten. 
Detta gör att information kan missas. 
 
Inga avvikelser redovisas. Dock framgår planerat arbete för att ytterligare stärka upp befintliga rutiner. 
 
Miljönämnden 
Internkontrollplanen är gemensam med byggnadsnämnden. 
 
Uppföljningen redovisas tydligt. I något fall redovisas påverkan på 2022 års plan. Även riskerna har 
kommenterats. 
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Avvikelse redovisas för skyddsronder. Det anges att förbättringsarbete pågår. För ett kontrollmoment 
anges att uppföljning inte kunnat ske, på grund av förutsättningarna i verksamhetssystemet. 
 
Nämnden för överförmyndare i samverkan 
Uppföljningen och resultatet av den är väl beskriven. Dock sker all uppföljning kopplad till själva 
riskerna, snarare än kontrollmomenten. Detta gör att information kan missas. 
 
Avvikelser redovisas för granskning av årsräkningar. Åtgärder inför 2022 redovisas. 
 
Räddningsnämnden 
Redovisningen av genomförda kontroller redovisar resultatet tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Avvikelse redovisas för utbildnings- och övningsverksamhet. Inga åtgärder redovisas, då situationen 
hänförs till pandemin. 
 

Servicenämnden 
Resultatet av uppföljningen redovisas tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Avvikelser redovisas bland annat för kostnadskontroll vid upphandlingar samt förteckning över och 
plan för nyckelkompetenser. Åtgärder redovisas, men innehåller även medskick om en 
kommungemensam hantering. 
 
Socialnämnden 
Redovisning av kontrollmetod, utfall med mera är överlag god. Även riskerna har kommenterats. 
 
Inga avvikelser redovisas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Uppföljningen är tämligen begränsad, och kunde utökats för att möjliggöra repeterbarhet. All 
uppföljning sker kopplat till själva riskerna, snarare än kontrollmomenten. Detta gör att information 
kan missas. 
 
Inga avvikelser redovisas. Dock har behov av viss utveckling av en process framkommit. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Dokumentationen är gedigen och tydlig. Granskningsmetoden, och utfallet av kontrollen, beskrivs väl. 
Även riskerna har kommenterats. 
 
Ett antal avvikelser redovisas. Exempel är representation, att inköp görs av behörig inköpare/avropare 
och följsamhet mot dokumenthanteringsplanen. Åtgärder redovisas vid samtliga avvikelser. 
 
Halmstads Rådhus AB 
Dokumentationen av genomförda kontroller är överlag mycket god. Stickproven preciseras på ett 
sådant sätt att kontrollen kan upprepas, och resultatet framgår tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Inga avvikelser redovisas. 
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AB Industristaden 
Dokumentationen av genomförda kontroller är överlag god. Stickproven preciseras på ett sådant sätt 
att kontrollen kan upprepas, och resultatet framgår tydligt. 
 
Inga avvikelser redovisas. 
 
Destination Halmstad AB 
Dokumentationen av genomförda kontroller är överlag mycket god. Stickproven preciseras på ett 
sådant sätt att kontrollen kan upprepas, och resultatet framgår tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Inga avvikelser redovisas. 
 

Hallands Hamnar Halmstad AB 
Resultatet av uppföljningen beskrivs överlag tydligt. I några fall hade dock analysen kunnat stärkas med 
hänvisning till underlag etcetera. 
 
Inga avvikelser redovisas. 
 
Halmstad Business Incubator AB 
Dokumentationen av genomförda kontroller är överlag mycket god. Stickproven preciseras på ett 
sådant sätt att kontrollen kan upprepas, och resultatet framgår tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Inga avvikelser redovisas. 
 
Halmstads Energi och Miljö AB 
Redovisningen följer en delvis annan mall än övriga kommunkoncernen. Resultat av internkontrollen 
beskrivs utförligt, men hänvisning till stickprov kunde varit tydligare. 
 
Avvikelse redovisas för debiterade frakt-/pall-/expeditionsavgifter. Ett antal mindre avvikelser 
redovisas därtill. Åtgärder med anledning av avvikelserna framgår inte. 
 
Halmstads Fastighets AB 
Utfall för kontrollerna redovisas genomgående. Däremot kan grund för ställningstagande framgå 
tydligare. Även riskerna har kommenterats. 
 
Avvikelse redovisas för serviceordrar samt skatt och moms. Åtgärder redovisas för dessa. 
 
Halmstads Flygplats AB 
Dokumentationen av genomförda kontroller är oftast god. Stickproven preciseras på ett sådant sätt att 
kontrollen kan upprepas, och resultatet framgår tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Inga avvikelser redovisas. 
 
Halmstads stadsnät AB 
Dokumentationen av genomförda kontroller är god. Stickproven preciseras på ett sådant sätt att 
kontrollen kan upprepas, och resultatet framgår tydligt. Även riskerna har kommenterats. 
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Inga avvikelser redovisas. 
 
Laholmsbuktens VA AB 
Dokumentationen av genomförda kontroller är god. För vissa kontrollmoment är dock 
ställningstagandet (finns avvikelse eller inte) otydligt. Även riskerna har kommenterats. 
 
Avvikelse redovisas för formkrav gällande fakturor avseende representation. 
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Från:

av plan för transportsystemet, del 2

Datum: den 13 april 2022 15:33:09

Bilagor: Meddelande om antagande av plan för transportsystemet.pdf
Protokoll KS 2022-04-05.pdf

Hej!

 

Här kommer meddelande om att planen för transportsystemet, del 2 antogs av kommunstyrelsen den

5 april.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

 

Halmstads kommun

Samhällsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen

Besöksadress: Rådhuset, Kyrkogatan 5, Halmstad

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se

 

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

 

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter

och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
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VLI VLI VDI 

Halmstads kommun PP0 

Sammanträdesprotokoll Halmstad 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen = = - — 2022-04-05 - 1(66) 
    

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 5 april 2022 kl 09:00-15:00, 
sammanträdet ajourneras kl 14:00 och återupptas kl 14:05 

Beslutande Ledamöter Fatma Hergäl (S) 
Jonas Bergman (M), ordförande Ella Kardemark (KD) 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande = Tania Bengtsson (V) 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande Tor Ingels (SD) 
Stefan Pålsson (S) ($$ 82-91, 93, 96-113, Lovisa Aldrin (L) ($$ 82-91, 93, 96-108) 
115-116, jäv 8 114) Sebastian Stenbeck (M) ($$ 109-116) 
Carl-Johan Berthilsson (M) Louise Uvenfeldt (M) ($$ 82-91, 93, 96- 
Fabio Ishaq (-) 106) 
Gun-Britt Löfdahl (S) Andréa Skoglund (-) ($8 107-108) 
Christofer Lundholm (M) Micael Nilsson (S) ($$ 109-116) 
Yngve Kihlberg (C) 

Ersättare 
Andréa Skoglund (-) ($$ 82-91, 93, 96-106), Sebastian Stenbeck (M) (88 82-91, 93, 
96-108) 

Övriga deltagare Susanne Karlsson (8 100), Ola Wall ($8 100-107), Angela Kristiansson ($$ 100-107), 
Peter Ljungman ($8 100-107), Jan Fritz ($$ 100-107, 109), Karin Back ($ 108), Ann 

Johansson (8 108), Charlotte Svensson (8 109), Patrik Svedenskiöld (8 110), 
Alexandra Sandberg (88 111-112), Mats Wallmark ($8 111-112), Magnus Sjöberg (88 

111-112), Sabina Hermansson (88 111-114), Lisa Rönnberg ($$ 111-114), William 
Hedenquist (8 114), praktikant Arvid Hansson, kommundirektör Mattias Rossköld, 

kommunsekreterare Susanne Johansson 

Paragrafer 88 82-91, 93, 

  

  

  

  

96-116 

OJ 88 81, 92, 
Justeringsplats Rådhuset, 94-95 
Justeringsdag Fl2R- OM SÅ 

Foo4 
fi 7 Sekreterare Å NG JE ÄAAr iran 

C Å 
Fusanneglohansson 

i ss z 

Ordförande 

Justerare £==" 

- ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum då anslaget sätts upp -2022-07-56 Datum då anslaget tas ned «2022 - (5-0) 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 

Underskrift J - / nderskri rsrva Nossan. oo SIT TESEN rn ; > the jä 

Såsanné Jöhansson Utdragsbestyrkande 
vå
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Halmstads kommun vv 

Sammanträdesprotokoll Halmstad 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen ee 2022-04-05 53(66) 

KS 8114 Dnr KS 2018/00374 

Antagande av plan för transportsystemet del 2; transportplan 
mot 2050 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050 
med följande revideringar: 
- att sist i första stycket på sidan 4 lägga till följande mening: Som utgångspunkt för dessa 
planer är att Flalmstads kommun arbetar för att uppfylla sin del av Parisavtalet. 
- att rubriken på sidan 7 ändras så att den istället lyder: Yteffektiva och hållbara transporter i 
fokus. 
- att på sidan 9 i tredje stycket (under rubriken Infrastruktur för en ny tid), meningen 
Halmstad ska vara en... ändra meningen så att den lyder: Halmstad ska vara en innovativ 
kommun som använder smarta lösningar för att minska klimatpåverkan. 
- att under Planeringsinriktningar på sidan 26 (kapitlet om cykel) Cykelvägnätet anpassas... 
ändra punkten så den lyder: Cykelvägnätet anpassas för olika typer av resor och oykeltyper. 
- att på sidan 30 under rubriken Cykelvägnätet anpassas... i första stycket i sista meningen 
lägga till öka trafiksäkerheten så att meningen lyder: Att ha ett cykelvägnät där länkar, ibland i 

samma stråk tillåts ha olika funktioner gör att kommunen kan skapa en bra helhet, minska 

intressekonflikter, öka trafiksäkerheten och öka cykelns attraktivitet. 
- att ändra rubriken på sidan 32 så att den lyder: Buss - ett hållbart och yteffektivt sätt att resa 
- att på sidan 41 under rubriken Regionbuss/Fokusera mot kollektivtrafikstråken... på 
passande plats skriva in behovet av utökad kollektivtrafik till Simlångsdalen. 
- att på sidan 68 under Planeringsinriktningar ändra punkten Planera den kommunala... så att 
den lyder Planera den kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och 

2marknadsmässighet 
- att på sidan 71 ändra rubriken Planera den kommunala... så att den lyder: Planera den 
kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och marknadsmässighet. 

Ärendet 

Halmstad är en kommun som växer med målsättningen att ha beredskap för 23 000 nya 
bostäder år 2050. Detta kommer att påverka transportsystemet i hög utsträckning. 

Därmed fanns också behov av att uppdatera kommunens Handlingsprogram för hållbara 

transporter som antogs av kommunfullmäktige under 2012. En anpassning till de nya 
förutsättningarna behövdes. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande - 
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Halmstads kommun vv 

Sammanträdesprotokoll Halmstad 

Sammanträdesdatum Sida 

"Kommunstyrelsen - 2022-04-05 54(66) 
    

Plan för Transportsystemet består av två delar, del 1 Transportstrategi mot 2050 och del 
2 Transportplan mot 2050. Plan för Transportsystemet har tagits fram parallellt med 
den kommunomfattande översiktsplanen (Framtidsplan 2050), samt fördjupad 
översiktsplan för centrum, då den fysiska utvecklingen påverkar transportsystemet och 

vice versa. 

Kommunfullmäktiges plan för Transportsystemet, som också kallas Transportstrategi, 
utgör första delen. Här identifieras sex utmaningar för transportsystemet i kommunen. I 
denna del återfinns också en redovisning av målbild, samt resonemang kring hur de 

identifierade utmaningarna ska hanteras. Del 1 antogs utan en granskningsrunda av 
kommunfullmäktige 2021-10-28 $ 83. 

I del 2, som populärt också kallas Transportplan, bryts utmaningarna ned ytterligare och 

blir mer detaljerade och geografiska genom planeringsinriktningar. Beslut om 
granskning för Plan för transportsystemet del 2, transportplan mot 2050 togs i 
kommunstyrelsen 2021-10-12 $ 252. Granskningstiden sträckte sig från 1 november 
2021 till 16 januari 2022. 

En tydlig utgångspunkt för Plan för transportsystemet är att trots att kommunen tillför 
vägkapacitet och bygger ut vägar för motortrafik så kommer dessa insatser inte vara 
tillräckliga. Utifrån de geografiska utmaningar som finns i Halmstad, så går det inte 
tillföra vägkapacitet i samma utsträckning som skulle behövas för att tillgodose resbehov 
för befolkningstillväxten av 23 000 nya bostäder om resvanorna ser ut som de gör idag 
(enligt rtesvaneundersökning genomförd 2018). 

För att möjliggöra en utveckling så behöver fokus läggas på de hållbara och yteffektiva 
transportslagen. En målstyrd planering är ett måste för att kunna hantera den kraftiga 
befolkningstillväxten som utgör utgångspunkt för den fysiska planeringen. Länkar för 
biltrafik behöver tillkomma med främsta syfte kunna hantera de ökade flödena av 
motortrafik och möjliggöra för en omfördelning av trafikflöden för att kunna prioritera 
de mer yteffektiva färdsätten. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-03-22, KSU $ 50 

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i nära samverkan med 
teknik- och fastighetsförvaltningen. Dessutom har en förvaltningsövergtipande 
projektgrupp getts tillfälle att delta. 

Mellan den 1 november 2021 — 16 januari 2022 var del 2 av transportplanen på 
granskning. Statliga myndigheter, berörda regioner, grannkommuner, organisationer, 

kommunens medlemmar och alla andra som har ett intresse har getts tillfälle att yttra sig. 
Det har inkommit 46 yttranden under granskningstiden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande oo 

  =S Zl I 
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Halmstads kommun vv 
Sammanträdesprotokoll Halmstad 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen - - 2022-04-05 - 55(66) 
  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050. 

Yrkanden 

"Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i Plan för 
transportsystemet del 2: transportplan mot 2050: 

1. att Plan för transportsystemetet, del 2: Transportplan mot 2050 uppdateras för att utgå från 
en hög ambitionsnivå utifrån Swecos PM; Azbitionsnivå i Transportstrategi och 
Transporiplan. 

2. att Plan för transportsystemetet, del 2: Transportplan mot 2050 uppdateras med passande 
miljözoner. 

3. att sist i första stycket på sidan 4 lägga till följande mening: Som utgångspunkt för dessa 
planer är att Halmstads kommun arbetar för att uppfylla sin del av Parisavtalet. 

4. att sista meningen på sidan 4 i stycke 2 ska lyda: Mot 2050 är målet att minst 6090 av 
invånarnas resor ska ske med yteffektiva och hållbara färdsätt, så som gång, cykel och kollektivtrafik. 

5. att på sidan 4, i sista styckets första mening stryka flygplatsen och efter första meningen 
lägga till följande mening: Det kommersiella flyget ska avvecklas eftersom det motverkar en hållbar 
utveckling. 

6. att på sidan 5 under rubriken Utgångspunkter i planarbetet Vägga punkten: Minska trafikens 
negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa först av punkterna. 

7. att rubriken på sidan 7 ändras så att den istället lyder: Yreffektiva och hållbara transporter i 
Jokus. 

8. att på sidan 8 (under rubriken Yteffektiva transporter i fokus) i första stycket ändra andra 
meningen så att den istället lyder: Biltrafiken kommer fortsatt att utgöra en del av kommunens 
transportsystem och för många invånare, framförallt på landsbygden, en förutsättning för att kunna 

9. att andra stycket på sidan 8 (under rubriken Yreffektiva transporter i fokus) omarbetas så 
att stämmer överens med en hög ambitionsnivå för planen. 

10. att på sidan 9 lägga till en ny punkt under Planeringsinriktning Arbeta aktivt med alla 
transportslag som lyder: Arbeta smed sänkta taxor i kollektivtrafiken som ett verktyg att styra. 
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11. att på sidan 9 i tredje stycket (under rubriken Infrastruktur för en ny tid), meningen 
Halnstad ska vara en... ändra meningen så att den lyder: Halznstad ska vara en innovativ 

kommun som använder smarta lösningar för att minska klimatpåverkan. 

12. att på sidan 10, i första stycket under rubriken Planering av transportsystemet är 
snålstyrd...: stryka sista meningen. 

13. att på sidan 15 under rubriken Påverka resmönster och vanor sist lägga till ett stycke: 
Halmstads kommun ska arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken som verktyg med målet att ha 
helt avgiftsfria resor. Det är inte bara ett sätt att få fler att välja bussen framför bilen. Det är också en 
Jjärmställdhets- och jämlikhetsfråga då vi vet att det redan idag fräst är kvinnor och låginkormsttagare 
som åker kollektivt. Avgiftsfria resor för vissa grupper som barn och pensionärer ger förutom en 
utjämnande effekt också fler människor ökad frihet. 

14. att kapitlet Gång - en upplevelse i sig på sidorna 17—25 uppdateras för att utgå från en 

hög ambitionsnivå. 

15. att kapitlet Cykel - en central roll i systemet på sidorna 26-31 uppdateras för att utgå från 
en hög ambitionsnivå. 

16. att under Planeringsinriktningar på sidan 26 (kapitlet om cykel) Cykelvägnätet anpassas... 
ändra punkten så den lyder: Cykelvägnätet anpassas för olika typer av resor och cykeltyper. 

17. att på sidan 30 under rubriken Cykelvägnätet anpassas... i första stycket i sista meningen 
lägga till öka trafiksäkerheten så att meningen lyder: Att ha ett cykelvägnät där länkar, ibland i 
samma stråk tillåts ha olika funktioner gör att kommunen kan skapa en bra helhet, minska 
intressekonflikter, öka trafiksäkerheten och öka cykelns attraktivitet. 

18. att kapitlet Buss - ett yteffektivt sätt att resa sidorna 32-42 uppdateras för att utgå från en 
hög ambitionsnivå. 

19. att en ny underrubrik läggs till under kapitlet Buss- ett yteffektivt sätt att resa som lyder: 
Arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken som ett verktyg att styra, med följande tillhörande 

text: Halmstads kommun ska arbeta med sänkta taxor i kollektivtrafiken som verktyg med målet att 
ha helt avgiftsfria resor. Detta ska göras i samarbete med Hallandstrafiken. Lägre taxor är inte bara 
ett verktyg, tillsammans med bland annat tillgänglighet och fler turer, för att få fler att välja bussen 
framför bilen, utan leder också till ökad framkormilighet, yteffekivitet och minskad klimatpåverkan. Det 
är också en jämställdhets- och jämlikhetsfråga, då vi vet att det redan idag framförallt är kvinnor och 
låginkormsttagare som åker kollektivt. Många äldre, unga och personer med funktionsvariationer är 
beroende av bussen för att kunna delta i samhället, arbeta och studera. Sänkta taxor skapar vidare en 

lägre tröskel för att få fler grupper än idag att välja bussen och är ett sätt att förändra och bryta 
resvanor. Avgiftsfria resor för vissa grupper som barn och pensionärer ger, förutom en utjämnande 
efjekt, också fler människor ökad frihet. 
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20. att ändra rubriken på sidan 32 så att den lyder: Buss - ett hållbart och yteffektivt sätt att 
resa 

21. att på sidan 32 i andra stycket lägga till en mening som lyder: Det är kommunens ansvar 

att vara en ansvarsfull part i diskussioner med Hallandstrafiken, och arbeta för att ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet kommer vara utgångspunkter för kollektivtrafiken. 

22. att på sidan 33 under Planeringsinriktningar lägga till punkten: Arbeta med sänkta taxor i 
kollektivtrafiken som ett verktyg att styra 

23. att på sidan 37 ändra rubriken Mycket starka stråk kan utvecklas till stombusslinjer Vägga 
till så att lyder: Mycket starka stråk kan utvecklas till stombuss- och spårvagnslinjer/ spårbusslinjer 

24. att på sidan 37 under rubriken Mycket starka stråk... lägga till följande text som lyder: 
Under planperioden ska kommunen utreda möjligheterna och planera för att i mycket starka stråk 
införa spårvagnslinjer/ spårbusslinjer. Målet är att kunna införa detta vid behov. 

25. att på sidan 37 under rubriken Stozbuss i Hahastadi första stycket efter sista 
meningen lägga till en mening som lyder. Denna stombusslinje kan i framtiden utvecklas till 
Spårvagn/ spårbuss eller liknande. 

26. att på sidan 39 i andra stycket meningen Fram komighetsåtgärder längs med... ändras så 
att den lyder Framkomlighetsåtgärder längs med Laholmsvägen kommer att påbörjas redan innan en 
ny bro är över Nissan är på plats, detta kan exempelvis vara körfält som vigs åt busstrafiken längs 
delar av gatan. 

27. att på sidan 41 i första stycket under rubriken Regionbuss/Fokusera mot 

Rollektivtrafikstråken... ändra sista meningen så att en lyder: I och med Framtidsplan 2050 sker 
en viss förskjutning av kommunens fingerstruktur då orterna Haverdal och Harplinge växer i betydelse, 
vilket kommer påverka utbudet av busstrafik till dessa orter. 

28. att på sidan 41 under rubriken Regionbuss/Fokusera mot kollektivtrafikstråken... på 

passande plats skriva in behovet av utökad kollektivtrafik till Simlångsdalen. 

29. att under Planeringsinriktningar på sidan 43 lägga till punkten: Arbeta smed sänkta taxor 
som ett verktyg 

30. att ändra rubriken på sidan 47 till: Biltrafik med tillräcklig framkomlighet. 

31. att kapitlet Bil zed god framkomlighet på sidorna 47—67 uppdateras för att utgå från en 
hög ambitionsnivå. 

Utdragsbestyrkande 
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32. att under rubriken Planering i staden... på sidan 48 ändra tredje meningen så att den 
lyder: Biltrafiken tar idag mycket plats, och detta måste förändras för att ge hållbara och yteffektiva 
trafikslag utökat utrymme. 

33. att på sidan 49 ändra rubriken Styr zot det övergripande huvudvägnätet... ändra god till 
tillräcklig 

34. att på sidan 49 1 första stycket under rubriken Styr mot det övergripande huvudvägnätet... 
ändra meningen Trimningsåtgärder för ökad... ändra ökad till tillräckligt god. 

35. att på sidan 51 under rubriken Ozsfördelningsanalys som underlag i första stycket ändra 
meningen De nya ozarådena... så att den lyder De nya områdena, i Framtidsplan 2050 kommer 
generera motortrafik och det behövs en beredskap för att hantera och begränsa detta. 

36. att på sidan 51 under rubriken Oznfördelningsanalys som underlag i första stycket ändra 
meningen Samltidigt ska det... så att den lyder Sazatidigt ska det övergripande huvudvägnätet ha 
tillräcklig kapacitet. 

37. att på sidan 51 under rubriken Ozufördelningsanalys som underlag i andra stycket stryka 

sista meningen. 

38. att på sidan 53 under rubriken Vägreservat: Ny gata på söder... i punktlistan stryka 
punkten Inkludera ett framtidsperspektiv, det vill säga möjlighet att på sikt tillföra mer vägkapacitet 
på bron. 

39. att på sidan 53 under rubriken Vägreservat: Ny gala på söder... stryka tredje stycket som 
börjar Bron ska framtidssäkras... 

40. att på sidan 56 under rubriken Järnvägsleden ändra meningen Fokus här ligger... så att 
den lyder: Fokus här ligger på motortrafikens framkomlighet och trimningsåtgärder för tillräckligt god 
framkomlighet och flöde är välkommet. 

41. att på sidan 60 under rubriken Del av Laholmsvägen... I första stycket ändra meningen 
Tabholmsvägen är lång... så den lyder Laholnsvägen är lång och kommer ha olika utformning och 
karaktär men där yteffektiva och hållbara transportslag prioriteras. 

42. att på sidan 60 under rubriken Del av Laholsvägen... i andra stycket ändra första 
meningen så den lyder Fortsatt konmumer denna vägsträcka vara viktig framförallt för busstrafiken... 

43. att på sidan 65 under rubriken Parkering som verktyg... efter meningen Kommunen 
bestämmer... lägga till en mening som lyder: Kommunen kommer framöver i större utsträckning 
använda sig av dessa verktyg for en hållbar stadsplanering där de yteffektiva och hållbara 
transportslagen prioriteras. 

s signatur  Utdragsbestyrkande 
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44. att på sidan 65 i första stycket (under rubriken Parkering som verklyg...) ändra sista 
meningen så att den lyder Parkeringsnormen behöver uppdateras för att bättre spegla förhållandena 
i staden. 

45. att på sidan 66 i andra stycket under rubriken Parkeringsmöjligheter för olika syften... 
ändra första meningen så att den lyder: Fler och fler elbilar tas i drift och en stor del av 
laddningen kommer ske vid hemmen, här har det kommunala fastighetsbolaget HFAB ett stort ansvar 
för tillgången av laddmöjligheter inom allmännyttan. Satnt att därefter lägga till en mening som 
lyder: Publika laddstationer behövs också. 

46. att på sidan 68 under Planeringsinriktningar ändra punkten Planera den kommunala... så 
att den lyder Planera den kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och 
2marknadsmässighet 

47. att på sidan 71 ändra rubriken Planera den kommunala... så att den lyder: Planera den 

kommunala järnvägsinfrastrukturen utifrån hållbarhet, effektivitet och marknadsmässighet. 

48. att på sidan 75 ändra rubriken Flyg - för snabb uppkoppling till Flyg - inget hållbart 
transportsätt 

49. att stryka tillhörande text till Flyg för snabb uppkoppling och istället lägga in följande 
text: Halmstads kommun ska avveckla det kommersiella flyget. Att ha en kommunal flygplats är inte 
hållbart varken för klimatet eller för den kommunala ekonomin. FHahastads kommun måste därför, 
tillsammans med andra aktörer, driva frågan om utökad kapacitet och snabbare transport på järnväg 
samtidigt som man skapar förutsättningar för att vid behov resa från Ängelholm Helsingborg airport. 
Det har under pandemin blivit tydligt att digitala möten i mycket större utsträckning kan användas 
istället för fysiska möten, och behovet av en kommersiell flygplats minskar dessutom därför. 

50. att på sidan 75 under Planeringsinriktningar stryka första punkten. 

51. att på sidan 75 under Planeringsinriktningar lägga till punkten: Avveckla det kommersiella 
Jlyget. 

52. att på sidan 75 stryka rubriken Stärk flygplasten för... med tillhörande text. 

Ella Kardemark (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i Plan för 
transportsystemet del 2: transportplan mot 2050: 
- att broförbindelsen över Nissan med tillhörande vägnät genom Söder stryks och 
ersätts med en långsiktigt hållbar tunnelförbindelse. 

Ella Kardemark (KD) yrkar även bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 28. 
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Gun-Britt Löfdahl (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i Plan för 
transportsystemet del 2: transportplan mot 2050: 
- att Linnégatan i planen markeras som mjuktrafikrum. 

Gun-Britt Löfdahl (S) yrkar även bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 
11, 16, 17, 20, 28, 46 och 47. 

Fabio Ishaq (-) yrkar i första hand avslag på samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Fabio Ishaq (-) yrkar i andra hand bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 16 
och Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande. 

Jenny Axelsson (C) yrkar avslag på Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande och bifall till 
Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 6, 7, 8, 11,16, 17, 20, 26, 28, 41, 42, 46 och 47. 

Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Gun-Britt Löfdahls (S) ändringsyrkande. 

Ordföranden (M) yrkar avslag på Ella Kardemark (KD) och Gun-Britt Löfdahls (S) 
ändringsyrkanden och i övrigt bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Ordföranden (M) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 11, 16, 17, 

20, 28, 46, 47 och i övrigt avslag på Tania Bengtssons (V) ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 11, 16, 17, 20, 28, 

46, 47 och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42 mot 
sitt avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42 

Följande ledamöter röstar ja: Kristina Johansson (5), Carl-Johan Berthilsson (M), Fabio 
Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), Fatma Hergul (5), Ella 
Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Micael Nilsson (S), Sebastian Stenbeck (M) och 
ordföranden (M). 
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Följande ledamöter röstar nej: Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C) och Tania 
Bengtsson (V). 

Med 11 röster för ja och 3 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 6, 8, 26, 41 och 42. 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 1,9, 14, 15, 18 och 31 

mot sitt avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 1, 9, 14, 15, 18 och 31. 

Omröstning begärts. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 1, 9, 14, 15, 18 och 31 

Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Carl-Johan 
Berthilsson (M), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), 
Fatma Hetrgäl (S), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Micael 
Nilsson (5), Sebastian Stenbeck (M) och ordföranden (M). 

Följande ledamöter röstar nej: Tania Bengtsson (V). 

Med 13 röster för ja och 1 röst för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Tania 
Bengtssons (V) ändringsyrkande 1, 9, 14, 15, 18, och 31. 

Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 2, 4-5, 10, 12-13, 19, 

21-25, 27, 29-30, 32-40, 43-45 och 48-52 mot sitt avslagsyrkande och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 2, 4-5, 10, 

12-13, 19, 21-25, 27, 29-30, 32-40, 43-45 och 48-52. 

Ordföranden (M) prövar Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande mot sitt och Jenny 
Axelssons (C) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordföranden (M) och Jenny Axelssons (C) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Kristina Johansson (S), Carl-Johan 
Betrthilsson (M), Gun-Britt Löfdahl (S), Christofer Lundholm (M), Fatma Hetrgäl (5), 
Yngve Kihlberg (C), Tania Bengtsson (V), Micael Nilsson (S), Sebastian Stenbeck (M) 
och ordföranden (M). 

Följande ledamöter röstar nej: Fabio Ishaq (-) och Ella Kardemark (KD). 

Följande ledamöter avstår från att rösta: Tor Ingels (SD). 

Med 11 röster för ja, 2 röster för nej samt 1 avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå 
Ella Kardemarks (KD) ändringsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar Gun-Britt Löfdahls (S) ändringsyrkande mot sitt 
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Gun-Britt 

Löfdahls (S) ändringsyrkande. 

Omröstning begärts. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till ordförandens (M) avslagsyrkande 
Nej-röst för bifall till Gun-Britt Löfdahls (S) ändringsyrkande 

Följande ledamöter röstar ja: Jenny Axelsson (C), Carl-Johan Berthilsson (M), Christofer 
Lundholm (M), Yngve Kihlberg (C), Ella Kardemark (KD), Tor Ingels (SD), Sebastian 
Stenbeck (M) och ordföranden (M). 

Följande ledamöter röstar nej: Kristina Johansson (5), Fabio Ishaq (-), Gun-Britt 

Löfdahl (S), Fatma Hergöäl (S), Tania Bengtsson (V) och Micael Nilsson (S). 

Med 8 röster för ja och 6 röster för nej beslutar kommunstyrelsen att avslå Gun-Britt 

Löfdahls (S) ändringsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med beslutade ändringar 
enligt ovan mot Fabio Ishaqs (-) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag med beslutade ändringar enligt ovan. 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050 
med Tania Bengtssons (V) ändringsyrkande 3, 7, 11, 16, 17, 20, 28,46 och 47. 

Reservation 

Tania Bengtsson (V) och Fabio Ishaq (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande - 
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Justerandes signatur , 

Stefan Pålsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Protokollsanteckning 

"Tania Bengtsson (V) för följande till protokollet: 
”Vänsterpartiet menar att kommunen, för att nå upp till målen för Parisavtalet, behöver 

ha en mer ambitiös Transportplan gällande klimatet. Därför vill Vänsterpartiet att 

transportplanen ska ha en hög ambitionsnivå, till skillnad från den nu beslutade 
mellanvägen. Vi menar bland annat att kollektivtrafiken behöver ges mer fysiskt 

utrymme i staden och att kommunen också behöver arbeta med sänkta taxor/avgiftsfri 

kollektivtrafik för att få fler att åka buss. En kommun som tar klimatförändringarna på 
allvar kan inte heller ha en kommunal flygplats.” 

Ella Kardemark (KD) för följande till protokollet: 
”Kristdemokraterna säger nej till att bygga nya barriärer mellan stad och kust. Vi anser 

inte att tung trafik ska ledas rakt genom bostadskvarteren på Söder, vilket är 
konsekvensen av en bro med tillhörande vägnät. Vårt förslag till tannellösning värnar 

stadens kustnära läge. Vårt förlag leder helt bort tung trafik från staden och möjliggör 

att de kustnära områdena på Söder och runt gästhamnen istället kan utvecklas.” 

Utdragsbestyrkande 
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.Sife-..
E da  K a la tch

V<
U td ra g sbe s ty rka nde

U nde rsk r ift
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Halmstads kommun
S am m an trä d e sp ro to ko ll Halmstad

S am m an trä d e sda tum

2022 -03 -3 0

S ida
K om m un fu llm ä k tig e 5 (4 6 )

D n r KS  2022 /0 0 069K F  § 13

V a lä ren den

Beslut
1. K om m unfullm äktige  beslutar att entlediga personer från  uppdrag  enligt 

förteckning C.

2. K om m unfullm äktige  beslutar att utse nya personer till uppdrag  enligt 

förslag  i förteckning C.

Ärendet
V alärenden som  behandlas på  kom m unfullm äktiges sam m anträde  i m ars, enligt 

bifogad förteckning  C.

Yrkanden
Fabio Ishaq (-) yrkar avslag  på  punkterna 5-8  i förteckning  C.

Beslutsgång
O rdföranden (M ) prövar punkterna 1-4  i förteckning  C  och  konstaterar att 

kom m unfullm äktige  beslutar att entlediga personer från  uppdrag enligt punkterna 1-4  

sam t att utse nya  personer till uppdrag  enligt förslag  i förteckning  C.

O rdföranden (M ) prövar punkten  5 i förteckning  C  och  konstaterar att 

kom m unfullm äktige  beslutar att entlediga Fabio Ishaq (-) från  uppdraget som  ledam ot i 

styrelsen för Flalm stads Rådhus A B sam t att K rister K arlsson (SD) utses till ny  ledam ot 

till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning  C.

O m röstning  begärs och  genom förs slutet eftersom  ärendet avser personval.

Staffan Svensson (C) och  Leif G renlund (S) utses till rösträknare.

O rdföranden  (M ) går igenom  röstningsförfarandet och upplyser vilka krav  som  gäller 

för valsedlarna.

K om m unfullm äktige godkänner följande beslutsordning:

Ja-röst för bifall till punkten 5 i förteckning C.

N ej-röst för Fabio Ishaqs (-) yrkande om  avslag  på  punkten  5 i förteckning  C.

V id om röstningen avges 15 ja-röster, 6 nej-röster och 50 avstår.

Ju s fte r^n des  s ig n a tu r

t[%
sno -y

U td ra g sbe s ty rka nde

~&C

w 321



V'V

Halmstads kommun
S am m an trä d e sp ro to ko ll Halmstad

S am m an trä de sda tum

2022 -0 3 -3 0

S id a

K om m un fu llm ä k tig e 6 (4 6 )

K om m unfullm äktige beslutar att entlediga Fabio Ishaq (-) från  uppdraget som  ledam ot i 

styrelsen för H alm stads Rådhus A B  sam t att K rister K arlsson (SD ) utses till ny  ledam ot 

till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning  C.

O rdföranden (M ) prövar punkten 6 i förteckning  C  och  konstaterar att 

kom m unfullm äktige  beslutar att entlediga Robert Lindahl (-) från  uppdraget som  

ledam ot i styrelsen för H alm stads stadsnät A B  sam t att Robert G rönberg (SD) utses till 

ny  ledam ot till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning  C.

O m röstning  begärs och  genom förs slutet eftersom  ärendet avser personval.

Staffan Svensson (C) och  Leif G renlund (S) utses till rösträknare.

K om m unfullm äktige godkänner följande beslutsordning:

Ja-röst för bifall till punkten  6 i förteckning  C.

N ej-röst för Fabio Ishaqs (-) yrkande om  avslag  på  punkten 6 i förteckning  C.

V id  om röstningen avges 12 ja-röster, 5 nej-röster och  54  avstår.

K om m unfullm äktige beslutar att entlediga Robert Lindahl (-) från  uppdraget som  

ledam ot i styrelsen för H alm stads stadsnät A B  sam t att Robert G rönberg (SD) utses till 

ny  ledam ot till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning  C.

O rdföranden (M ) prövar punkten  7 i förteckning  C  och  konstaterar att 

kom m unfullm äktige  beslutar att entlediga  John  A ndersen (-) från  uppdraget som  

ledam ot i styrelsen för H alm stads Energi och  M iljö  A B sam t att Å sa N ilsson (SD ) utses 

till ny  ledam ot till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning C.

O m röstning  begärs och  genom förs slutet eftersom  ärendet avser personval.

Staffan Svensson (C) och  Leif G renlund (S) utses till rösträknare.

K om m unfullm äktige  godkänner följande beslutsordning:

Ja-röst för bifall till punkten  7 i förteckning  C.

N ej-röst för Fabio  Ishaqs (-) yrkande om  avslag  på  punkten  7 i förteckning  C.

V id  om röstningen avges 13 ja-röster, 6 nej-röster och 52 avstår.

K om m unfullm äktige beslutar att entlediga  John  A ndersen (-) från  uppdraget som  
ledam ot i styrelsen för H alm stads Energi och  M iljö  A B sam t att Å sa N ilsson (SD) utses 

till ny  ledam ot till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning  C.

Ju s tep ande s  s ig n a tu r

r l Å V i (rp
U td ra gsbe s ty rkande
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H a lm s ta d s  kom m un  

S am m an träd e sp ro to ko ll Halmstad
S id aS am m an trä d e sda tum

2022 -0 3 -3 0K om m un fu llm äk tig e 7 (4 6 )

O rdföranden (M ) prövar punkten 8 i förteckning  C  och  konstaterar att 

kom m unfullm äktige  beslutar att entlediga  Johan  Josefsson  (-) från  uppdraget som  

ledam ot i styrelsen för Laholm sbuktens  V A  A B sam t att Rickard  Petersson (SD ) utses 

till ny  ledam ot till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning  C.

O m röstning  begärs och  genom förs slutet eftersom  ärendet avser personval.

Staffan Svensson (C) och  Leif G renlund (S) utses till rösträknare.

K om m unfullm äktige godkänner följande beslutsordning:

Ja-röst för bifall till punkten  8 i förteckning  C.

N ej-röst för Fabio Ishaqs (-) yrkande om  avslag  på  punkten 8 i förteckning  C.

V id  om röstningen  avges 11 ja-röster, 6 nej-röster och  54 avstår.

K om m unfullm äktige  beslutar att endediga  Johan  Josefsson  (-) från  uppdraget som  

ledam ot i styrelsen för Laholm sbuktens V A  A B  sam t att Rickard  Petersson (SD) utses 

till ny  ledam ot till och  m ed  årsstäm m an  2023 enligt förteckning C.

K om m unfullm äktige  beslutar att endediga  personer från  uppdrag enligt förteckning  C  

sam t att utse nya personer till uppdrag  enligt förslag  i förteckning  C.

f lr ““
U td ra q sbe s ty rka nde

c
z>
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Halmstad
D n r KS  2022 /0 0 069

F ö rte ckn in g  C  - V a lä re nden  kom m un fu llm ä k tig e  2022 -0 3 -3 0

Datum fr.o.m.* Datum t.o.m.E n tle d ig anden U ppd ra g In s tan s F ö rs lag /n om in e rin g

2023-12-31 Entledigas av  

H alm stads tingsrätt

N äm ndem an H alm stads tingsrätt K erstin  PerssonA ngelica Eriksson1.

2022-12-31Ledam ot J-Iem vårdsnäm nden  Casandra H allberg (M )

Staffan  A lbihn (S) ledam ot, 
K erstin  Persson (S) ny  

ersättare

K om m unfullm äktige  U tses av  Länsstyrelsen

LIalm stads Rådhus A B, K rister K arlsson (SD)

styrelse

LIalm stads stadsnät A B, Robert G rönberg  (SD )
styrelse

H alm stads Energi och  Å sa N ilsson (SD )

M iljö  A B, styrelse

Laholm sbuktens V A  Rickard  Petersson (SD )

A B, styrelse

Joakim  Rask  (M )2 .

Byggnadsnäm nden 2022-12-31Irene Lindgren (S) Ledam ot

2022-10-14Catrin  Isaksson (M P) Ersättare4 .

Å rsstäm m an  2023Ledam otFabio Ishaq (-)5 .

Å rsstäm m an  2023Ledam otRobert Lindahl (-)6.

Å rsstäm m an  2023Ledam otJohn  A ndersen (-)7 .

Å rsstäm m an  2023Ledam otJohan  Josefsson (-)8 .

* Ersättare för ny ledamot/ersättare tillträder den dag då protokollet justeras om inget annat anges. Entledigad ledamot/ersättare sitter fram till och med dagen 

före den dag då protokollet justeras.
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   1(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 16 Dnr KS 2022/00198  
 

Begäran om tilläggsanslag för att höja krisberedskapen och 
omdisponering av medel 
 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, anslagsområde 011, ett 
tilläggsanslag på 20 mnkr i driftmedel 2022 för att höja krisberedskapen och hantera 
konsekvenserna i kommunens verksamheter med anledning av kriget i Ukraina och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslaget enligt 
beslutspunkt 1 till kommunens olika anslagsområden utifrån under 2022 framförda 
behov från kommunens verksamheter. 
 

Ärendet 
Den ryska invasionen av Ukraina har fått ödesdigra konsekvenser inte bara för Ukraina 
och dess folk utan även för omvärlden. De fulla konsekvenserna är ännu inte kända 
men Sverige och dess kommuner och regionen behöver vidta åtgärder på flera områden 
för att höja krisberedskapen och hantera konsekvenserna. Flyktingströmmen från 
Ukraina kommer att få en betydande inverkan även på Halmstads kommun. 
Kommunen behöver med anledning av kriget även stärka sin krisberedskap för att öka 
kommunens uthållighet och säkerhet inom i synnerhet två huvudområden: 
- Materialförsörjning  
- IT- och informationssäkerhet 
 
Utöver ovanstående områden bedöms det även uppstå behov inom utbildningsområdet, 
liksom i hanteringen av administrativa och samordnande uppgifter i själva 
flyktingmottagandet. 
 
Resursbehovet är i nuläget inte fullt ut kostnadsberäknat, vilket beror på att 
omfattningen eller påverkan inom de berörda områdena inte är helt kända. 
Bedömningen är emellertid att behoven kan uppstå med kort varsel och inom olika delar 
av kommunen samt att beloppen sammanlagt kan bli höga. Utifrån den initiala analys 
som har gjorts utifrån nuvarande förutsättningar så bedöms medelsbehovet år 2022 
uppgå till cirka 20 mnkr utöver de medel som redan finns i nämndernas ekonomiska 
ramar. 
 
För att kunna omhänderta dessa behov och styra kommunens insatser rationellt, samt 
för att inte avvika från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, föreslås att ett 
tilläggsanslag beviljas av kommunfullmäktige redan nu för att skapa förutsättningar, 
trygghet och framförhållning för kommunen.  
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   2(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Det föreslås vidare att kommunstyrelse ges rätten att disponera medlen mellan 
kommunens anslagsområden för att kunna agera skyndsamt och för att skapa ökad 
flexibilitet. 
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-03-15, KS § 68 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, anslagsområde 011, ett 
tilläggsanslag på 20 mnkr i driftmedel 2022 för att höja krisberedskapen och hantera 
konsekvenserna i kommunens verksamheter med anledning av kriget i Ukraina och att 
finansiering sker via kommunens eget kapital. 
 
2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslaget enligt 
beslutspunkt 1 till kommunens olika anslagsområden utifrån under 2022 framförda 
behov från kommunens verksamheter. 
 

Yrkanden 
Jonas Bergman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_______ 
 

Justeringsdag 
 

2022-04-11 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
   

Ordförande Andreas Bergman 
 

   

Justerare Staffan Svensson Leif Grenlund 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   1(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 20 Dnr KS 2021/00450  
 

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten för Haverdal 
22:1 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för dagvatten för Haverdal 

 
Ärendet 
Byggnation inom rubricerad fastighet har prövats och beslutats i detaljplan för Haverdal 

där förutsättningarna enligt aktuella utredningar visar att fastigheten behöver förses 
med vattentjänsten allmän dagvattenhantering. För utbyggnad av allmänt dagvatten-
system krävs inrättande av verksamhetsområde för att kunna genomföra planen.  
 
Utredningar visar på grunda markvattennivåer i marken vilket gör att ett LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) inte är lämpligt/möjligt. Att införliva den nya 
detaljplanen i verksamhetsområde för dagvatten ger förutsättningar för att dagvattnet 
kan tas om hand med hjälp av fördröjning i allmän platsmark. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-02-22, KS § 28 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 27 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-09-20, LBVA AB § 100 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för dagvatten för Haverdal 

 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_______ 

 

Justeringsdag 
 

2022-04-11 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
   

Ordförande Andreas Bergman 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   2(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

   

Justerare Staffan Svensson Leif Grenlund 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   1(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 21 Dnr KS 2021/00532  
 

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
för Marbäck område  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
för fastigheterna:  

 
 

Ärendet 
I enlighet med kommunens VA-planering införlivas ett område, som tidigare haft 
enskild dricksvattenförsörjning och avloppshantering, i kommunens allmänna 
dricksvatten- och spillvattenområden. Området har varit utpekat i kommunens 
spillvattenplan där det benämns som område 13 och omfattar fastigheterna  

 
 Området ligger i anslutning till den 

överföringsledning som anlagts mellan Simlångsdalen och Halmstad vilket möjliggör en 
utökning av verksamhetsområdet.  
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-02-22, KS § 29 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 28 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-11-22, LBVA AB § 120 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
för fastigheterna:  

 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_______ 

 

Justeringsdag 
 

2022-04-11 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
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Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordförande Andreas Bergman 
 

   

Justerare Staffan Svensson Leif Grenlund 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   1(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 22 Dnr KS 2021/00533  
 

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i 
östra Slättåkra 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för spillvatten för 
fastigheterna Slättåkra  samt även utöka 
verksamhetsområdet för dricksvatten för Slättåkra   
 

Ärendet 
Fastigheterna Slättåkra  östra Slättåkra har fått 
sina enskilda avloppsanläggningar utdömda och behöver ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet för spillvatten. En av fastigheterna, som är ansluten till 
dricksvatten via avtal, kommer även ingå i verksamhetsområde för dricksvatten. 
 
En rättelse har skett från protokollsutdraget från Laholmsbuktens VA där det står att 
berörda fastigheter är Slättåkra  i östra Slättåkra. 
Fastigheten   
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-02-22, KS § 30 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 29 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-11-22, LBVA AB § 121 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för spillvatten för 
fastigheterna Slättåkra  samt även utöka 
verksamhetsområdet för dricksvatten för Slättåkra   
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_______ 

 

Justeringsdag 
 

2022-04-11 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
   

331



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   2(2) 
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Ordförande Andreas Bergman 
 

   

Justerare Staffan Svensson Leif Grenlund 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   1(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 23 Dnr KS 2021/00298  
 

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
för Trottaberg  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten 
för Trottaberg  
 
Ärendet 
Fastigheten Trottaberg  berörts av pågående exploateringsarbete för utbyggnad 
av Ranagård. Laholmsbuktens VA har under vintern 2020/2021 anlagt en spillvatten-
servis till fastigheten och kommer att anlägga en dricksvattenservis i samband med 
fortsatt utbyggnad av Ranagård. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-02-22, KS § 31 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 30 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-05-17, LBVA AB § 61 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten 
för Trottaberg  
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_______ 

 

Justeringsdag 
 

2022-04-11 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
   

Ordförande Andreas Bergman 
 

   

Justerare Staffan Svensson Leif Grenlund 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-03-30   1(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 24 Dnr KS 2022/00109  
 

Utökning verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för 
del av Fyllinge  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten 
för del av fastigheten Fyllinge  
 

Ärendet 
Fastighetsägaren till ett enbostadshus på Fyllinge  har tidigare haft enskild 
dricksvattenförsörjning och avloppsrening. Vid tillsyn av miljönämnden har den 
enskilda anläggningen dömts ut. Eftersom fastigheten ligger i anslutning till befintlig 
dricks- och spillvattenledning har fastighetsägaren gjort en anmälan om servis och vill 
ansluta sig till den allmänna dricksvatten- och spillvattenanläggningen. 
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-02-22, KS § 32 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 31 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-06-21, LBVAAB § 82 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten 
för del av fastigheten Fyllinge  
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_______ 

 

Justeringsdag 
 

2022-04-11 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
   

Ordförande Andreas Bergman 
 

   

Justerare Staffan Svensson Leif Grenlund 
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KF § 25 Dnr KS 2021/00299  
 

Utökning av verksamhetsområdet för dricks-, spill och 
dagvatten för Skedala  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks-, spill- och 
dagvatten för Skedala  
 

Ärendet 
2018 antogs en ny detaljplan för fastigheten vilket möjliggjorde att fyra flerbostadshus 
kan uppföras. Fastighetsägaren har sökt och blivit beviljad bygglov för nybyggnation av 
flerbostadshus med 30 lägenheter. Fastighetsägaren har lämnat in en servisanmälan för 
nybyggnation av ett flerbostadshus. Laholmsbuktens VA har upprättat serviser för 
dricks-, spill- och dagvatten i tomtgräns. Fastigheten ligger i direkt anslutning till 
befintligt verksamhetsområde spill-, dricks- och dagvatten. 
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-02-22, KS § 33 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-02-08, KSU § 32 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-05-17, LBVA AB § 62 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för dricks-, spill- och 
dagvatten för Skedala  
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_______ 

 

Justeringsdag 
 

2022-04-11 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
   

Ordförande Andreas Bergman 
 

   

Justerare Staffan Svensson Leif Grenlund 
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KS § 102 Dnr KS 2022/00017  

Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2021 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningen 
2021 för Laholmsbuktens VA AB till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Laholmsbuktens VA AB under året 
2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att instruera bolagets ägarombud att vid årsstämma 
godkänna fastställd resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och bevilja 
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, 
i enlighet med revisorernas tillstyrkan.  

Ärendet 
Laholmsbuktens VA AB:s årsredovisning för 2021 redovisas till kommunfullmäktige. 
Enligt Kommunallagen 6 kap 9 § (KL) ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 
 
Utifrån bolagets egenkontroll som uttrycks i verksamhetsberättelsen samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen utfört under året i form av rapporter, uppföljningar och samråd 
med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Laholmsbuktens 
VA AB under året 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsen har utsett ägarombud för kommunens aktier i bolaget och ska lämna 
instruktion till hur ombudet ska rösta på bolagsstämma. Bolagets revisorer har upprättat 
revisionsberättelse och granskningsrapporter utan väsentliga anmärkningar samt 
tillstyrkt att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse 
och beviljat styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.  
 
Med ledning av denna tillstyrkan föreslås kommunstyrelsen instruera bolagets 
ägarombud att vid årsstämma godkänna fastställd resultat- och balansräkning samt 
resultatdisposition och bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

339



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-05   2(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 42 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling och 
Laholmsbuktens VA AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningen 2021 för Laholmsbuktens 
VA AB till handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Laholmsbuktens VA AB under året 
2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att instruera bolagets ägarombud att vid årsstämma 
godkänna fastställd resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och bevilja 
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, 
i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
 
 

Justeringsdag 2022-04-08 

Sekreterare Susanne Johansson 
  

Ordförande Jonas Bergman 
  

Justerare Kristina Johansson 
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KF § 33 Dnr KS 2022/00017  
 

Årsredovisning för Laholmsbuktens VA AB 2021 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningen 2021 för Laholmsbuktens VA 
AB till handlingarna. 
 

Ärendet 
Laholmsbuktens VA AB:s årsredovisning för 2021 redovisas till kommunfullmäktige. 
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § (KL) ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2 §, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 
 
Utifrån bolagets egenkontroll som uttrycks i verksamhetsberättelsen samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen utfört under året i form av rapporter, uppföljningar och samråd 
med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Laholmsbuktens 
VA AB under året 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsen har utsett ägarombud för kommunens aktier i bolaget och ska lämna 
instruktion till hur ombudet ska rösta på bolagsstämma. Bolagets revisorer har upprättat 
revisionsberättelse och granskningsrapporter utan väsentliga anmärkningar samt 
tillstyrkt att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelse 
och beviljat styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.  
 
Med ledning av denna tillstyrkan föreslås kommunstyrelsen instruera bolagets 
ägarombud att vid årsstämma godkänna fastställd resultat- och balansräkning samt 
resultatdisposition och bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-04-05, KS § 102 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-03-22, KPLU § 42 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling och 
Laholmsbuktens VA AB 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningen 2021 för Laholmsbuktens 
VA AB till handlingarna. 
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2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Laholmsbuktens VA AB under året 
2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att instruera bolagets ägarombud att vid årsstämma 
godkänna fastställd resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och bevilja 
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, 
i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_______ 

 

Justeringsdag 
 

2022-04-29 
 

Sekreterare Eda Kalatch  
   

Ordförande Andreas Bergman 
 

   

Justerare Annica Elveroth Ola Nilsson 
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