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Ärende 2019-1847, anmälan om eventuell 
olovlig åtgärd. 
Akacian 17, Söderportsgatan 10, Kalmar kommun.   
  

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsnämnden ger Kalmar Vatten, med hänvisning till Lagen om 
allmänna vattentjänster, LAV, i uppdrag att omgående inkomma med uppgifter om 
dämningsnivå i kommunens dagvattenledning vid servisinkoppling till fastighet 
Akacian 17.  Om bostadshusets dräneringsledning ligger under dämningsnivå i 
dagvattenledning uppmanas fastighetsägaren i samråd med Kalmar kommun/Kalmar 
Vatten (och på Kalmar kommunkoncerns bekostnad) pumpar sitt dräneringsvatten 
via en pumpgrop till Kalmar kommuns dagvattenbrunn/Kalmar Vattens 
dagvattenledning. 
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanar fastighetsägaren till fastighet Akacian 17 enligt 
Plan- och Bygglagen, PBL, 8 kap. 14 § att fortsätta skydda och täta byggnadens 
klimatskal i så hög utsträckning som möjligt, för att bromsa skadeutvecklingen så 
mycket det går, tills orsaken till husets skador är uppklarade, d v s tills 
vattenproblematiken är åtgärdad. 
 

MOTIVERING SAMT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BESLUTSFÖRSLAGET 
Vid platsbesök och som framgår i ärendets underlag kan noteras bland annat färska 
rejäla sprickor i bostadshusets grundkonstruktion och murstock, sprickor i invändiga 
tak- och golvlister samt i trägolven. P g a vattenproblematiken har byggnaden fått 
sättningar och bl a bostadshusets fönsterrutor har spruckit sönder, demonterats och 
provisoriskt har hålen för fönster satts igen med plastduk. Även husets fasad är delvis 
synbart skadad. 
Risken med bostadshusets befintliga dräneringslösning (med servisledning kopplat 
till kommunala nätet i Kungsgatan) med självfall och backventil är att backventilen är 
stängd vid regnväder och också stängd långa stunder när dämningsnivån är hög. 
Dag- och dräneringsvatten som kommit in på fastigheten leds inte bort och 
servisledningens funktion och andra möjligheter att avleda dränerbart markvatten är 
därmed satta ur funktion utifrån underdimensionerat kommunalt ledningsnät. 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA/dagvatten. 
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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 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bifogas: 
Bilaga 1, foton Akacian 17 


