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Bilaga 1 till dagvattenplanen – Ansvarsmatris 

Kommunstyrelsen i Danderyd har en överordnad roll i den kommunala organisationen och ansvarar för att leda och samordna allt arbete inom 

kommunen. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för beslut i vattenrelaterade frågor. Själva arbetet utförs av den nämnd, 

förvaltning eller verksamhet som är ansvarig och omnämnd i matrisens första kolumn. Alla kommunala nämnder ansvarar för att 

kommunstyrelsens mål efterlevs. När det handlar om dagvatten berörs flera olika kommunala intressen, det är därför viktigt att nämnder och 

förvaltningar involveras i arbetet och att tydliga ansvarsgränser finns. 

Verksamhet Generellt 

Planeringsskede 

Översiktsplan, detaljplan, 

utredningar 

Bygglov, Projektering och 

Genomförande  

Bygg-, projektering- och 

anläggningsskede samt bygglov 

Drift och underhåll 

Anläggning När Danderyds kommun är 

väghållare och huvudman för 

allmän platsmark är Anläggning 

ansvarig för dagvattnets 

omhändertagande, 

föroreningsinnehåll samt 

avvattning på allmän platsmark 

innan det vid behov ansluts till 

den allmänna VA-anläggningen 

(ledningsnät eller dikessystem).  

Ansvarar för planering, 

projektering, utbyggnad, drift 

och underhåll för 

dagvattenanläggningar och 

brunnar på kommunalägd allmän 

platsmark. Här ingår 

anläggningar som exempelvis 

dagvattenåtgärder, våtmarker och 

dammar. Även sopning och 

snöröjning ingår.  

Bevakar dagvattenhanteringen 

och höjdsättning på allmän 

platsmark.  

Deltar i möten/samråd samt 

svarar på remisser. 

Bidrar med teknisk kompetens.   

Stöd i dagvattenfrågor vid 

framtagande av 

dagvattenutredningen. Lämnar 

synpunkter på utredningens 

resultat utifrån ställda krav i 

dagvattenplanen. 

Byggnation av öppna 

dagvattenanläggningar utmed gator och 

på allmänna platser.   

I Plan- och exploateringsprojekt: 

Medverkar i projekteringsgruppen för 

att tillföra kompetens samt ställa krav. 

I anläggningsprojekt: Ser över 

möjlighet att utföra dagvattenlösningar 

i projekten. Tar fram åtgärds- och 

kontrollplan för dagvattenhanteringen 

innan byggskedet. 

Ansvarar för drift och 

underhåll av 

kommunens 

anläggningar på allmän 

platsmark för avledning 

och rening av dagvatten 

från gator och allmän 

platsmark fram till 

anslutningspunkt till 

allmänna 

dagvattenanläggningen. 

Tar fram skötselplaner 

för dagvatten-

anläggningar på allmän 

platsmark. 

Ansvarar för skötsel 

samt estetiska och 

rekreativa funktioner av 

öppna dagvatten-

anläggningar på allmän 

platsmark. 
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Verksamhet Generellt 

Planeringsskede 

Översiktsplan, detaljplan, 

utredningar 

Bygglov, Projektering och 

Genomförande  

Bygg-, projektering- och 

anläggningsskede samt bygglov 

Drift och underhåll 

VA Tekniska nämnden är huvudman 

för den allmänna VA-

anläggningen. VA-avdelningen 

ansvarar för utveckling samt för 

drift och underhåll av det 

allmänna dagvattennätet så att 

VA-anläggningen sköts 

framtidssäkert. 

VA ansvarar för att renvatten 

levereras till kommunens VA-

abonnenter samt att 

avloppsvatten (spill- och 

dagvatten) från abonnenter tas 

omhand. 

Ansvarar för att VA-planen 

efterlevs. 

Kontrollerar möjlighet till 

anslutning på ledningsnätet samt 

eventuellt behov av fördröjning. 

Visar konsekvenser för befintligt 

ledningsnät och anläggningar för 

ny bebyggelse.  

Deltar i möten/samråd samt 

svarar på remisser.  

Stöd i dagvattenfrågor vid 

framtagande av 

dagvattenutredningen. Lämnar 

synpunkter på utredningens 

resultat utifrån ställda krav i 

dagvattenplanen. 

Ger förslag på 

verksamhetsområde för 

dagvatten. 

Projektering, dimensionering och 

byggnation av dagvattensystem inom 

verksamhetsområdet och enligt ABVA.    

I Plan- och exploateringsprojekt: 

medverkar i projekteringsgruppen för 

att tillföra kompetens samt ställa krav. 

Ansvarar för upprättande av 

servitutsavtal och ledningsrätter för 

VA. Anger förbindelsepunkter och 

godkänner anslutningar. 

Ansvar för drift och 

underhåll av den 

allmänna 

dagvattenanläggningens 

funktion inklusive 

hydraulisk kapacitet. 

Ansvarig för att ta fram 

underhållsplan för de 

allmänna VA-

anläggningen.  

Plan och exploatering Ansvarar för Översiktsplanen, 

Detaljplaner och exploatering. 

Ansvarar för att utreda om 

marken är lämplig för sitt syfte 

med hänsyn till 

dagvattenhantering och 

översvämningsrisk vid skyfall 

samt att utrymme för att hantera 

dagvatten och skyfall avsätts i 

planer.  

 

Initiera, sammankallar och 

samordnar under planprocessen. 

Ser till att dagvatten- och 

skyfallsfrågor lyfts upp och 

hanteras genom hela 

planprocessen. Ansvarar för att 

dagvattenutredning genomförs. 

Svarar på remisser. 

Kontaktar VA och anläggning 

för bedömning av projektets 

påverkan i vattenfrågor. 

Beställare: 

Ansvarig för att ta fram projekterings-, 

bygghandlingar samt drift- och 

skötselplaner.  

Initierar, sammankallar och samordnar 

möten/samråd där dagvattenfrågor 

hanteras. 

Stöd och rådgivning mot verksamheter. 

Upprättar servitutsavtal och 

ledningsrätter. 

Erfarenhetsåterföring till 

planprocessen. 

Uppföljning ska ske 

efter genomförande för 

att säkerställa att 

dagvattenhanteringen 

behandlats enligt 

planerat.  

Tillsyn.  
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Verksamhet Generellt 

Planeringsskede 

Översiktsplan, detaljplan, 

utredningar 

Bygglov, Projektering och 

Genomförande  

Bygg-, projektering- och 

anläggningsskede samt bygglov 

Drift och underhåll 

Beaktar dagvattenhanteringen 

och översvämningsrisker vid val 

av nya exploateringsområden. 

Säkerställer områden för att 

undvika översvämningsrisker. 

Ansvarar för att dagvattenfrågan 

tas med i markanvisningsavtal, 

köp/tomträttsavtal, arrendeavtal 

samt exploateringsavtal. 

Bygglov Ansvarar för anmälan och beslut 

om bygglov samt marklov. 

Deltar i möten/samråd samt 

svarar på remisser. Bidrar med 

kunskap och lämnar underlag. 

Lämnar synpunkter på 

planhandlingar utifrån 

kommande bygglov samt 

höjdsättning. 

 

Ansvarar för beslut och startbesked om 

bygglov. Bygglov som beviljas ska 

följa de principer som fastställts i 

detaljplan samt kommunens 

Dagvattenplan. Bygglov kontrollerar 

att dagvattenhanteringen finns 

redovisad, uppfyller ställda krav och 

finns med i upprättade kontrollplaner 

samt att hanteringen fastställs i beslut. 

Information om policy och riktlinjer ur 

Dagvattenplanen ska ges till 

fastighetsägare vid bygglovsskede.   

Bygglov tar kontakt med Anläggning 

och VA. 

Ger slutbesked.  

Tillsyn och uppföljning 

av detaljplanens 

bestämmelser.  

 

Miljö och tillsyn Tillsynsmyndighet enligt 

miljöbalken (recipientkontroll, 

åtgärdsprogram, tillsyn). 

Deltar i möten/samråd samt 

svarar på remisser. Ger 

synpunkter på bygglovssamråd.  

Tillsyn enligt miljöbalken. Tillsyn enligt 

miljöbalken.  
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Verksamhet Generellt 

Planeringsskede 

Översiktsplan, detaljplan, 

utredningar 

Bygglov, Projektering och 

Genomförande  

Bygg-, projektering- och 

anläggningsskede samt bygglov 

Drift och underhåll 

I Danderyds kommun ansvarar 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

för att bevaka efterlevnaden av 

bland annat miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen.   

Lämnar underlag till 

dagvattenutredningar och är stöd 

vid framtagande av 

utredningarna. 

Privata exploatörer Ansvarar för dagvattenplanering 

och uppföljning i samband med 

exploatering. 

Exploatören bekostar samt 

ansvarar för att genomföra de 

utredningar som krävs för att 

visa att exploateringsförslaget 

kan genomföras på ett sådant sätt 

att dagvattenfrågorna kan 

hanteras. 

Deltar vid behov på möten för att 

framföra den egna ståndpunkten. 

Exploatören projekterar, dimensionerar 

och bygger på egna fastigheter.  

Dialog sker med bygglov avseende 

bygglovsplikt. 

 

Fastighetsavdelningen 

och Fastighetsägare 

Byggande och underhåll av 

hållbara dagvattenlösningar inom 

fastigheten samt avledning enligt 

Danderyds kommuns 

Dagvattenplan.  

Deltar och bidrar med lokala 

kunskaper samt synpunkter. 

 

Projektering, dimensionering och 

byggnation av dagvattensystem och 

dagvattenanläggningar.  

Dialog sker med bygglov avseende 

bygglovsplikt 

Drift och underhåll av 

dagvattensystemet på 

fastigheten.  

Verksamhetsutövare Ansvarig för att verksamheten 

inte orsakar problem med 

dagvattnet.  

De som bedriver verksamhet har 

ett ansvar att utföra 

egenkontroller. 

  Drift och underhåll av 

dagvattensystemet 

kopplat till 

verksamheten.  
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Verksamhet Generellt 

Planeringsskede 

Översiktsplan, detaljplan, 

utredningar 

Bygglov, Projektering och 

Genomförande  

Bygg-, projektering- och 

anläggningsskede samt bygglov 

Drift och underhåll 

Väghållare Ansvarar för avvattning och 

eventuella reningsanläggningar 

för rening av vägdagvattnet.  

Tar del vid behov.  Väghållaren projekterar, dimensionerar 

och bygger dagvattenlösningarna de 

ansvarar för. 

Drift och underhåll av 

dagvattensystemet 

kopplat till 

avvattning/rening av 

vägområde innan 

anslutning till 

kommunala 

anläggningen.  

 


