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Ärende 2019-2137, anmälan om eventuellt 
olovlig markåtgärd.  
Gamla stan 2:4, Söderportsgatan – Kungsgatan och Klostergatan – Kungsgatan, 
Kalmar kommun. 
   

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd ger Kalmar Vatten AB, enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster, LAV, i uppdrag att: 

 Filma befintliga dagvattenledningar för att avgöra om dagvattenledningarna 
uppfyller sitt ändamål. 

 Utföra en dagvattenberäkning för området. 
 Dimensionera och anlägga dagvattenhanteringen i Kungsgatan så ytvattnet 

inte rinner in och orsakar en olägenhet och skador för fastigheten Akacian 17 
d v s så det inte blir stående ytvatten i korsningen Söderportsgatan - 
Kungsgatan och i korsningen Klostergatan – Kungsgatan. 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar även ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län 
för tillsyn enligt LAV. 
 

MOTIVERING SAMT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BESLUTSFÖRSLAGET 
Underlag i ärendet samt platsbesök visar mycket tydligt att dagvatten (klarvatten) 
tränger in på fastighet Akacian 17 från fastighet Gamla Stan 2:4 och orsakar skada. 
Fastighet Akacian 17 med omkringliggande ytor/gatukorsningar i norr och mot 
nordost är en lokal lågpunkt dit regnvattnet rinner från ett relativt stort 
upptagningsområde. I ett ”instängt” område med dagvatten, vilket är fallet här, skall 
teknik och ledningar (upp)dimensioneras utifrån att översvämningar ska uppkomma 
mycket sällan (man pratar ofta om att teknik och ledningar/ledningsnät ska klara 
upp till ett 10-års regn e.d.). Det är med betydligt större frekvens det uppstår 
översvämning och vatteninträngning från fastighet Gamla Stan 2:4 till fastighet 
Akacian 17. Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för VA/dagvatten varför 
huvudmannen för dagvattenanläggningen måste lösa dagvattenhanteringen så det 
dimensioneras utifrån förutsättningar enligt ovan och fungerar utan skada för 
fastighet Akacian 17 (enligt LAV – Lagen om allmänna vattentjänster). Ledningar 
måste vara rätt dimensionerade och ytvattenavrinningen måste fungera. Så är inte 
fallet idag. Inte endast bostadshusets grundkonstruktion påfrestas av 
dagvatteninträngningen på fastighet Akacian 17 utan även klarvatten tränger direkt in 
genom fönsterkarmar i källarplan och orsakar vattenskador. 
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Utanför Akacian 17:s fastighetsgräns finns sedan en tid ett uppfört kantstöd mot 
Kalmar kommuns högre belägna trottoar och gata på fastigheten Gamla stan 2:4. 
Markåtgärder (eventuellt olovliga enligt ärenderubrik) i gata/trottoar på fastighet 
Gamla Stan 2:4 utanför fastighet Akacian 17 är gjorda i omgångar. Marklov krävs 
enligt Plan- och Bygglagen, PBL 9 kap. 11 § vid avsevärd ändring av höjdläge för mark 
inom allmän plats inom ett område med detaljplan. Det är svårt att påvisa om 
avsevärd ändring av höjdläge gjorts, men det kan inte heller uteslutas. För de 
markåtgärder som gjorts har avsikten naturligtvis varit att lösa 
dagvattenproblematiken tillsammans med åtgärder som ny dagvattenbrunn etc, men 
man har tyvärr inte fått önskad effekt utifrån markåtgärderna utan det kan i värsta 
fall orsakat en större ”instängning” av dagvatten på fastighet Akacian 17 då ytvatten 
vid (måttligt) regnväder rinner från Kalmar kommuns högre belägna gata och trottoar 
in på den lägre belägna fastigheten Akacian 17 vid korsningen Söderportsgatan – 
Kungsgatan och Klostergatan - Kungsgatan. Vatten tränger igenom/förbi det 
uppförda kantstödet, och LAV är regelverket som i första hand reglerar uppkommen 
situation/aktuellt fall v g åtgärder. 
 
Foto dagvattenbrunn i gatan korsningen Söderportsgatan – Kungsgatan.  

 
 
Foto dagvattenbrunn i gatan korsningen Klostergatan – Kungsgatan. 
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Foto från Kungsgatan mot Klostergata.   

 
 
Foto från Akacian 17 mot Söderportsgatan och Kungsgatan. Det finns ett kantstöd 
utanför fastigheten Akacian 17:s lägre belägna tomt mot Kalmar kommuns högre 
belägna trottoar och gata. 

 
 

BAKGRUND 
Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor har frågat Växjö kommuns 
stadsbyggnadskontor om hjälp med att utreda två tillsynsärenden enligt PBL i Kalmar 
kommun där kommunen själv upplever att man är jävig. Kalmar kommun utövar 
tillsyn på fastighet Akacian 17 efter en anmälan från allmänheten att byggnaden på 
Akacian 17 inte vårdas. Fastighetsägaren på fastighet Akacian 17 har i sin tur anmält 
kommunens fastighet Gamla Stan 2:4 (gatorna utanför fastighet Akacian 17) för att 
utifrån marknivåförändring orsaka dagvatteninträngning och skada på fastighet 
Akacian 17. Utredningarna har skett under våren 2020. I utredningarna skall ingå om 
annan lagstiftning aktualiseras. Resultatet av utredningarna ska ligga till grund för 
förslag till beslut i Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd enligt 
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överenskommelse. Båda utredningarna, ärende 2019-1847 och ärende 2019-2137, bör 
läsas i ett sammanhang för att få så komplett helhetsbild som möjligt av 
vattenproblematiken. 
Eftersom Kalmar kommun har en samhällsbyggnadsnämnd är bedömningen att ett 
flertal olika lagstiftningar kan hanteras i berörd nämnd såsom PBL (Plan- och 
Bygglagen), MB (Miljöbalken), JB (Jordabalken) och LAV (Lagen om allmänna 
vattentjänster). Vi är medvetna om att det kan vara svårt med gränsdragningar 
mellan Kalmar kommun och kommunbolaget Kalmar Vatten AB vem som ska stå för 
vissa åtgärder och lösningar, men ansvar för att åtgärder utförs totalt sett ligger 
inom Kalmar kommunkoncern att hantera. 
Utredningarna har sammanställts av tjänstemän från Växjö kommuns 
stadsbyggnadskontor, och utredningar och slutsatser har verifierats av tekniska 
experter, tex ett antal civilingenjörer inom Väg- och Vattenbyggnad, på 
Stadsbyggnadskontorets plan- och bygglovsavdelning samt Tekniska förvaltningens 
projekterings- och VA-avdelning i Växjö kommun. 
 
 
 
Stadsbyggnadskontoret 
Växjö kommun  
 


