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                     INTERNA AKTÖRER 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Planering:  
detaljplan 

Myndighet:  
bygg- och miljöprövning 

Tekniska : 
Förvaltning allmänplatsmark 

Planering:  
fastighetsägare/markägare 

Myndighet:  
bygg- och miljötillsyn 

Myndighet:  
lantmäteri 

Beslutar om Översiktsplan, verksamhetsområde för dagvatten och fastställer taxa för allmän dagvattenförsörjning. Antar även strategiskt viktiga detaljplaner och 
godkänner större markförvärv. 

Ansvarar för översiktlig planering av mark- och vattenanvändning. Ansvarar för förprövning av planbesked, markanvisningar samt VA-verksamheten. 

Strategisk samhällsplanering 

Ansvarar för genomförandeprocessen från detaljplan till drift och underhåll.  

Upprättar Översiktsplan och vid 
behov en fördjupad översiktsplan. 
Ansvarar för 
samhällsbyggnadsstrategin.  

Bereder ärenden om planprövningstillstånd. Uppföljning om var och hur det byggs i 
kommunen. 

- 

Remissinstans vid framagande av 
översiktsplan och fördjupade 
översiktsplaner. 

Se till att dagvattenhanteringen säkerställs vid 
framtagandet av detaljplaner. Vid behov 
beställa en dagvattenutredning utifrån 
framtagen checklista.  

Bistår med plantolkning och kunskap i 
utomplansärende. 

Granskar föreslagen dagvattenlösning utifrån 
möjligheterna att genomföra vid 
bygglovsprövningen.  
Granskar dagvattenutredning utifrån behov av 
rening.  
 

- 

Granskar att bygglovet följer föreslagen 
dagvattenhantering enligt detaljplan  
Kontroll under byggskedet genom tekniskt 
samråd. Hanterar anmälan om 
dagvattenanläggning och är remissinstans vid 
bygglovgivning. 
 

- 

Remissinstans, bevaka kommunens  
intressen ur ett förvaltande perspektiv. 

Remissinstans och deltar i kravspecifikationen 
för dagvattenutredningen. Beaktar drift, 
underhålls- och estetiska aspekter. 

Anlägger och bygger ut 
dagvattenanläggningar enligt detaljplan. Gör 
anmälan till miljömyndigheten. 

Ansvarar för dagvatten och 
anläggningar som avvattnar 
vägar, park och natur fram till 
recipient eller förbindelsepunkt 
för allmän anläggning. 

Ekologiska aspekterna av 
dagvattenhanteringen. Recipienters 
känslighet och förorenade områden. 

Tillsyn över 
dagvattenanläggningar. 

- Bevakar om det behöver bildas en 
gemensamhetsanläggning. 

Genomför vid behov en lantmäteriförrättning. Tillsätter vid behov en 
syssloman för skötsel och drift 
av dagvattenanläggning. 

ANSVAR OCH ROLLER  
                                                                    ÖVERSIKTSPLANERINGEN                   NY/ÄNDRAD DETALJPLAN                  BYGGLOV OCH BYGGNATION             DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Tekniska: 
fastighetsförvaltare/byggnader 

Bevakar mark- och skogsinnehav 
utifrån behovet av verksamheter och 
bostäder. 

Upprättar avtal om upplåtelse av mark tex. 
vid nya exploateringar eller vid skapande av 
rättigheter osv. Bevakar även drifts och 
underhållsaspekter vid enskilt 
huvudmannaskap. 

Remissinstans om berörd granne. Bevakar kommunala intressen i 
enskilda anläggningar (andel i 
gemensamhetsanläggning) och 
ansvarar under vissa 
förutsättningar för dagvatten på 
kommunal mark som saknar 
förvaltare. 

Bevakar kommunens intresse utifrån 
de kommunalägda bebyggda 
fastigheterna. 

Bevakar kommunens intresse utifrån 
kommunägda bebyggda fastigheterna eller 
för att möjliggöra byggnation av nya 
kommunala byggnader. 

Remissinstans om berörd granne.  
Kan även vara sökande, och 
ansvarig för anläggande och 
utbyggnad av dagvattenanläggning 
som avvattnar fastigheten.  

Ansvarar för dagvatten som 
uppkommer på bebyggda 
kommunala fastigheter, 
omhändertagande och 
avledning till recipient eller 
förbindelsepunkt för allmän 
anläggning.  

- - - 



 

Privata fastighetsägare 

Privata exploatörer 

Trafikverket 

Länsstyrelsen 

Remiss om berörd granne Anlägga och bygga ut 
dagvattenanläggningar enligt bygglov 
eller bestämmelser och beskrivning i 
detaljplan 

Ansvarar för dagvatten och 
anläggningar som avvattnar 
fastigheten fram till recipient eller 
förbindelsepunkt för allmän 
anläggning. 

Remissinstans Remissinstans Ansvarar för avvattningen av vägar där man 
är huvudman. 

Ansvarar för dagvatten och 
anläggningar som avvattnar 
vägområdet fram till recipient 
eller förbindelsepunkt för allmän 
anläggning. 

Bevaka allmänna intressen. 
Tillsynsmyndighet över kommunens 
ansvar att ordna med allmän VA-
försörjning. 

Granskar kommunens detaljplaner och kan 
överpröva kommunens antagandebeslut. 

Prövningsmyndighet för vattenverksamhet 
och anmälningspliktiga verksamheter. 

Tillsynsmyndighet över 
kommunens ansvar att ordna 
med allmän VA-försörjning. 

Ansvarar för att utreda dagvattenhanteringen 
inom planerad exploatering. 

Anlägga och bygga ut dagvattenanläggningar 
enligt detaljplan. Gör anmälan till 
miljömyndigheten. 

Ansvarar för dagvatten och 
anläggningar som avvattnar 
exploateringsområdet fram till 
recipient eller förbindelsepunkt för 
allmän anläggning. 

- 

- 

ANSVAR OCH ROLLER  
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Mark- och miljödomstolen Överprövande myndighet vid ett överklagande 
av detaljplan. 

Prövningsmyndighet för tillståndspliktig 
verksamhet. 

Ompröva tillståndspliktiga  
verksamheter. 

- 

VA-bolag:  
Uddevalla vatten/Västvatten 

Räddningstjänsten 

Bevakar att hänsyn tas till allmänna 
va-ledningar, va-anläggningar mm. 

Remissinstans och deltar i kravspecifikationen 
för dagvattenutredningen. Ansvarar för att vid 
behov avleda dagvatten i en allmän 
dagvattenanläggning. 

Om verksamhetsområde för dagvatten 
upprättas VA-uppgift med anslutningspunkt för 
dagvatten.  

Ansvarig inom 
verksamhetsområde för det 
allmänna dagvattennätet. 

Remissinstans Bevaka dagvatten med perspektivet risk för 
personskada, utflöde av förorenat släckvatten 
eller utsläpp av kemikalier mm vid olyckor. 

Bevaka dagvatten med perspektivet risk för 
personskada, utflöde av förorenat 
släckvatten eller utsläpp av kemikalier mm 
vid olyckor. 

- 
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