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Bakgrund
Håbo kommun arbetar med en detaljplan för del av fastigheten Väppeby 7:218. Planen möjliggör
byggnation av cirka 120–130 bostäder, både i form av flerbostadshus, friliggande småhus och
kedjehus/radhus. Detaljplanen säkerställer även ett grönstråk. Inom grönområdet planeras gång/parkstråk, lekytor, dagvattendammar och en pulkabacke.
Länsstyrelsen i Uppsala län har vid samrådet uttryckt synpunkter angående dagvattenhantering och
vattenverksamhet. Detta PM syftar till att utreda vad dessa synpunkter innebär för den kommande
planprocessen.

Dagvattenhantering
Dagvattnet från kvartersmark och gator inom planområdet planeras att ledas i ledning till två dagvattendammar innan det släpps ut i ett befintligt dike (Figur 1). Diket mynnar i Kalmarviken (Mälaren)
efter cirka 1,5 kilometer. Dammarna har dimensionerats utifrån ett 10-årsregn, vilket innebär att de
klarar av att fördröja cirka 300 kubikmeter.

Figur 1. Systemlösning dagvatten. Från: PM Dagvatten, Mavacon 2020-03-04.
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Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsens påpekar i sitt yttrande att både Mälaren och Lilla Ullfjärden, som är recipienter för
Bålstas dagvatten, inte når upp till de kvalitetskrav om god ekologisk status som föreskrivits genom
miljökvalitetsnormer. Till följd av detta menar länsstyrelsen att alla dagvattenåtgärder som kan
minska belastning av fosfor och miljögifter från dagvatten är relevanta.
Vidare påpekar länsstyrelsen att det är viktigt att säkerställa att alla dagvattenåtgärder verkligen blir
genomförda. Därefter följer en utförlig beskrivning om hur dagvattenåtgärder kan hanteras i
detaljplaner. För dagvattendammar påpekar länsstyrelsen att det indirekt är möjligt att reglera en
viss kapacitet genom att ange anläggningens fysiska utbredning, och att dammens största djup då
bör anges1.
Utifrån telefonsamtal med länsstyrelsens planhandläggare bedöms yttrandet innebära att dagvattendammarna behöver regleras med en egenskapsbestämmelse istället för att enbart illustreras i
plankartan2. Angående vilka åtgärder som avses med ”det är viktigt att säkerställa att alla dagvattenåtgärder verkligen blir genomförda” menar länsstyrelsen generellt att de åtgärder som framkommer
som nödvändiga i en dagvattenutredning ska säkras i detaljplanen (t.ex. prickmark för infiltration).
Om den genomförda dagvattenutredningen inte med tydlighet har visat vilka åtgärder som krävs för
att följa miljökvalitetsnormen så behöver det förtydligas.
Kommentar till länsstyrelsens synpunkter
För att utröna eventuella ytterligare reningsbehov görs nedan en kompletterande bedömning.
Föroreningsbelastning
Föroreningsbelastningen från det dagvatten som kommer att lämna planområdet har beräknats för
befintlig och planerad markanvändning (Tabell 1). I beräkningarna ingår avrinningskoefficienter, det
vill säga hur stor av nederbörden som blir dagvatten, samt schablonvärden för föroreningshalter i
dagvatten från olika typer av markanvändning3. Årsnederbörden har antagits till 545 mm utifrån
mätdata från en närbelägen station4.
Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter (ϕ)
Markanvändning
Före exploatering
Skog

Area (ha)

ϕ

1,0

0,1

Ängsmark

5,5

0,1

Parkmark

2,2

0,1

Villaområde

3,0

0,2

Radhusområde

0,4

0,4

Flerbostadshusområde

1,0

0,4

Parkmark

4,3

0,1

Efter exploatering

1

Länsstyrelsen ger följande exempel: ”Egenskapsbestämmelse damm Damm. Största djup är [djup:decimaltal] meter
[text:text];(4 kap. 5 § 1 st. 2 p., PBL)”
2 Telefonsamtal med Agnete Bretan 2020-06-24
3 StormTac databas 2020-02-14
4 SMHI: uppmätt årsnederbörd i Skjörby 1990–2019
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Dagvattnets föroreningsinnehåll för befintlig markanvändning och planerad markanvändning innan
rening i dagvattendammar redovisas i Tabell 2–3. Beräknad halt har jämförts med de riktvärden som i
dagvattensammanhang ofta används för att avgöra reningsbehov5. Beräkningarna visar att samtliga
ämnen klarar riktvärdena redan innan dagvattnet släpps till dagvattendammarna (Tabell 2).
Tabell 2. Beräknade föroreningshalter i dagvattnet innan rening i dagvattendammar
Enhet

Halt före
exploatering

Halt efter
exploatering

Riktvärde (klass 2S)

P

µg/l

150

200

250

N

mg/l

1,2

1,4

3,0

Pb

µg/l

7

10

15

Cu

µg/l

15

22

40

Zn

µg/l

42

71

125

Cd

µg/l

0,4

0,5

0,5

Cr

µg/l

5

6

25

Ni

µg/l

4

6

30

Hg

µg/l

0,03

0,02

0,07

SS

mg/l

55

52

75

oil

mg/l

0,4

0,4

0,7

BaP

µg/l

0,01

0,04

0,07

Ämne

Mängden förorening som belastar recipienten redovisas i Tabell 3. Den nya markanvändningen
innebär att föreningsmängderna ökar med upp till tre gånger. I beräkningarna har dock inte hänsyn
tagits till den rening som uppstår i de planerade dagvattendammarna, vilken för många ämnen
vanligtvis uppgår till cirka 50 procent3.
Tabell 3. Beräknade föroreningsmängder i dagvattnet innan rening i dagvattendammar
Ämne
P
N

Föroreningsmängd efter
exploatering (kg/år)

0,7

1,7

6

12

Pb

0,03

0,09

Cu

0,07

0,2

Zn

0,2

0,6

Cd

0,002

0,004

Cr

0,02

0,06

Ni

0,02

0,05

Hg

0,0001

0,0001

SS

260

440

oil

1,8

3,8

0,001

0,003

BaP

5

Föroreningsmängd före
exploatering (kg/år)

Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.
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Påverkansbedömning
Dagvattnet från planområdet leds via dammar och dike till Kalmarviken, som är en del av Mälaren.
Kalmarviken ingår i ytvattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden (SE657160-160170) för vilken det
finns beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status.
Enligt vattenmyndighetens bedömning från den 9 juli 2009 uppnås god ekologisk status6. Av
bedömningen framgår det att såväl undersökningar av växt- och djurlivet som vattenkemiska
mätningar uppvisar god status, trots betydande påverkan från framför allt övergödning. Kemisk
status, som styrs av halten av vissa miljögifter (s.k. prioriterade ämnen) uppnås dock inte till följd av
att tre av dessa ämnen överskrider gällande gränsvärden.
Utifrån påverkasbilden för Mälaren-Prästfjärden bedöms endast en av de föroreningar som ökar vid
en exploatering av planområdet utgöra en riskfaktor; fosfor. Ökningen i fosforbelastning från planområdet uppgår till cirka ett kilogram per år om dagvattnet släpps ut orenat. Med planerade reningsåtgärder blir ökningen ett par tiondels kilogram per år, vilket kan jämföras med SMHI:s modellberäknade nettobelastning för Mälaren-Prästfjärden på 78 ton per år7. För miljökvalitetsnormen
bedöms ökningen från den planerade markanvändningen därför som försumbar. Som jämförelse kan
det även nämnas att fosforbelastningen från den planerade markanvändningen efter rening i
dagvattendammar är mindre än den belastning som skulle uppstå om åkermarken på nytt togs i bruk.
Slutsats kring behov av dagvattenåtgärder för rening
Detaljplanen bedöms inte påverka förutsättningarna att följa beslutade miljökvalitetsnormer för
ytvatten, och något ytterligare behov av reningsåtgärder föreligger därför inte. Däremot kan det vara
lämpligt att införa en egenskapsbestämmelse för dagvattendammarna.

Vattenverksamhet
Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp i miljöbalken som innefattar uppförande av anläggningar
eller grävarbeten i vattenområden, reglering av vattennivåer och flöden, uttag av yt- och grundvatten
samt åtgärder för att avvattna mark. För att få bedriva vattenverksamhet krävs ofta tillstånd. För
mindre omfattande vattenverksamheter krävs istället en anmälan till länsstyrelsen. Om det är
uppenbart att vattenverksamheten inte riskerar att skada allmänna eller enskilda intressen krävs
dock vare sig tillstånd eller anmälan.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen upplyser i sitt yttrande att ett markavvattningsföretag finns inom planområdet, men
att detta är på väg att avvecklas. Vidare upplyser länsstyrelsen om att genomförandet av planen kan
kräva prövningar för olika typer av vattenverksamhet.
Dels menar länsstyrelsen att de geotekniska förhållandena tillsammans med förekomsten av markavvattningsföretag indikerar att delar av planområdet kan anses vara en våtmark, och upplyser om
att arbeten i våtmarker innebär vattenverksamhet.
Dels upplyser länsstyrelsen om att eventuell markavvattning för att möjliggöra bebyggelse kräver
såväl dispens från det generella markavvattningsförbudet i länet, som tillstånd.
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7

Vatteninformation Sverige, viss.lansstyrelsen.se
SMHI Vattenwebb, vattenwebb.smhi.se
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Därutöver upplyser länsstyrelsen om att även tillfällig bortledning av grundvattnet och infiltrationsåtgärder kan komma att kräva prövningar för vattenverksamhet.
Kommentar till länsstyrelsens synpunkter
Att genomförandet av planen kan kräva ytterligare prövningar för olika typer av vattenverksamhet är
inget som hindrar kommunen från att anta detaljplanen. Däremot innebär kommande prövningar
risker genom att de både kan påverka tidplaner och i värsta fall påverka möjligheterna att genomföra
planen. För att skapa en bättre bild över riskerna görs nedan en genomgång av eventuella prövningar
som länsstyrelsen upplyst om.
Arbeten i våtmarker
Uppförande av anläggningar eller grävning i ett så kallat vattenområde är vattenverksamhet som kan
kräva tillstånd eller anmälan. Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta
förutsebara vattenstånd, vilket innebär att arbeten i våtmarker måste anses vara vattenverksamhet.
Det finns dock flera aspekter som talar för att planområdet inte är en våtmark. Inledningsvis är planområdet utritad på topografiska kartan som jordbruksmark, skogsmark eller öppen mark (den senare
består av klippta gräsytor). Även en mindre asfalterad gata ingår.
Länsstyrelsen påtalar att förekomst av mulljord, höga grundvattennivåer, låglänta områden och det
faktum att det finns ett markavvattningsföretag i delar av planområdet indikerar att området tidvis
varit och fortfarande har en viss funktion som våtmark. Länsstyrelsen baserar sitt yttrande på den
geotekniska utredning som tagits fram i detaljplanearbetet8. De delar av planområdet som länsstyrelsen avses antas därför vara den mark som på topografiska kartan är utritad som jordbruksmark.
Jordbruksmarken utgörs dock av ett så kallat jordbruksblock, det vill säga stödberättigande jordbruksmark enligt EU:s definitioner, vilket starkt talar emot att marken är ett vattenområde (Figur 2).

Figur 2. Utbredning av jordbruksblock (stödberättigad jordbruksmark) inom planområdet.
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Bjerking: Inledande projekterings PM Geoteknik, Bjerking 2019-06-14
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Förekomsten av markavvattningsföretaget bedöms inte heller det innebära att marken utgör ett
vattenområde. Tvärt om anger Naturvårdsverket att områden genom markavvattning, sjösänkning
eller invallning kan upphöra att vara vattenområden10. Utifrån markanvändningen på den mark som
avvattnats av markavvattningsföretaget är det också uppenbart att stora delar av det så kallade
båtnadsområdet inte är vattenområde (Figur 3).

Figur 3. Utbredning av båtnadsområde för markavvattningsföretag inom planområdet.

Slutligen skriver inte länsstyrelsen att delar av planområdet är en våtmark, utan att det har en viss
funktion som våtmark. Vad som avses med funktion framgår inte, men det finns dock inget uttalat
stöd i miljöbalken för att en funktion som våtmark är att likställa vid ett vattenområde.
Sammanfattningsvis bedöms inte planområdet (förutom diket) vara ett vattenområde som kräver
tillstånd eller anmälan för uppförande av anläggningar eller grävning.
Markavvattning
Markavvattning definieras som en åtgärd som utförs för att avvattna mark 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. Markavvattning kräver tillstånd enligt
miljöbalken. I Uppsala län råder dock markavvattningsförbud, vilket innebär att det förutom tillstånd
krävs dispens från förbudet. Av förarbetena till miljöbalken framgår det att möjligheten att meddela
dispens är avsedd att utnyttjas restriktivt, och att en dispens förutsätter att området som berörs av
markavvattning i princip saknar betydelse från naturskyddssynpunkt9.
Om markavvattning krävs för att genomföra detaljplanen behöver både tillstånd och dispens sökas
innan arbetena påbörjas. Dispenskravet innebär en extra osäkerhet kring utgången av en eventuell

9

Proposition 1997/98:45 sid 136
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prövning. I den geotekniska undersökningen rekommenderas dock grundläggning direkt på mark
eller pålad grundläggning, beroende på byggnaders tyngd och lokala geotekniska förhållanden. Något
behov av markavvattningsåtgärder påtalas inte. Kan detaljplanen genomföras utan att marken
avvattnas krävs vare sig tillstånd eller dispens.
Tillfällig bortledning av grundvattnet
Bortledande av grundvatten kräver tillstånd enligt miljöbalken, oavsett om det rör sig om en tillfällig
eller varaktig åtgärd. Det finns dock ett undantag från tillståndsplikten i miljöbalkens 11 kap. 12 § om
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena.
I den geotekniska utredningen konstateras att ytvatten i schakt kan förväntas via vattenförande
ytskikt och att länshållning bedöms kunna utföras inom schakt i filterförsedda pumpgropar. En
tillfällig länshållning skulle kunna falla under undantagsparagrafen som ofta åberopas för den typen
av bortledningar av grundvatten. Det är dock upp till verksamhetsutövaren att försäkra sig om att
den tillfälliga grundvattensänkningen kan genomföras utan att vare sig allmänna eller enskilda
intressen skadas (t.ex. genom sättningar i mark).
Infiltration
Infiltration kan enligt 11 kap. 2 § 3 pkt miljöbalken vara vattenverksamhet (”tillförsel av vatten för att
öka grundvattenmängden samt utförande av anläggningar och åtgärder för detta”). Syftet med
infiltrationen ska dock vara att öka grundvattenmängden, till exempel för att öka vattenmängden i en
grundvattentäkt10. Infiltration som syftar till att hantera dagvatten kräver med andra ord inte
prövning för vattenverksamhet.
Den geotekniska undersökningen har dessutom visat att förutsättningarna är dåliga för att infiltrera
dagvatten inom planområdet, och dagvattenutredningen har därför istället föreslagit rening och
fördröjning i dammar.
Någon kommande prövning för att infiltrera dagvatten bedöms inte krävas.

10

Naturvårdsverket: Vattenverksamheter. Handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken. Handbok 2008:5
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