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Överby 29:16 och Överby 29:17, Vaxholms kommun 

Beslut gällande dagvatten  

Beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att inte ställa krav på 
rening av det dagvatten som uppstår på Överby 29:16 och Överby 29:17.  

 

Detta beslut kan överklagas. Information om hur du gör bifogas. 

Motivering till beslutet 

Nämnden gör bedömningen att dagvattnet som uppstår på Överby 29:16 och 
Överby 29:17 inte innehåller sådana föroreningar att rening krävs innan det 
rinner vidare till recipient. 

Bakgrund  

Klagomål på att dagvatten otillåtet leds in på fastigheterna Överby 29:16 och 
Överby 29:17 inkom till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd den 
13 november 2020. Nämnden beslutade att avsluta ärendet utan att krav på 
utredning eller åtgärder ställs på Resarö vägförening. Beslutet överklagades 
av klagande via ombud. Nämndens beslut prövades av länsstyrelsen som den 
2 november 2021 beslutade att återförvisa ärendet till nämnden vad gäller 
frågan om dagvattnet utgör avloppsvatten. 

Efter att ha tagit del av länsstyrelsens beslut har Resarö vägförening via sitt 
ombud bl.a. redovisat följande: 

”Föreningen förvaltar väg och vägområdet (se definition 46 § anläggningslagen 
(1973:1149) och ansvarar över det dagvatten som naturligen uppstår inom 
vägområdet. Dagvattnet som uppstår inom vägområde går genom vägens dike och 
vägtrumma och tas hand om genom vägens dike infiltreras till viss del innan 
dagvattnet rinner vidare mot anslutande dike i U3-området. 
Dagvattnet avleds inte för viss eller vissa fastigheters räkning. Däremot rinner 
dagvattnet av naturliga skäl från högre beläget område ner till vägen och 
vägområdet. Föreningens förvaltningsuppdrag är att förvalta vägarna och ansvarar 
enbart över hantering av dagvatten som uppstår inom vägområdet, se vidare i 
svaromålet. 
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Det är alltså inte fråga om någon avloppsanläggning enligt det av Länsstyrelsen 
hänvisade rättsfall (mål nr M 11222-16). Föreningen förvaltar enligt deras 
anläggningsbeslut inte någon dagvattenanläggning och utför inte heller några 
markavvattningsåtgärder och omfattas därmed inte heller av 11 kap miljöbalken 
(1998:808) om vattenverksamhet. 
 
Dagvatten är inte per automatik avloppsvatten och även om dagvattnet skulle 
anses vara avloppsvatten enligt 9 kap 2 § p.3 miljöbalken innebär det inte att det 
är förorenat. Som framgår av detaljplan 401 Storäng Östra, en del av Resarö, har 
en dagvattenutredning visat att dagvattnet från vägen och omkringliggande 
fastigheter inte är förorenat och inte behöver någon rening. Dagvatten är alltså inte 
"per automatik" förorenat.” 
 

Kontorets synpunkter 

Kontoret gör bedömningen att det dagvatten som uppstår på Överby 29:16 och 
Överby 29:17 är avloppsvatten enligt 9 kap 2 § 3 miljöbalken men anser att det 
inte är motiverat med rening av dagvattnet i detta fall eftersom det inte finns 
misstanke om särskilt förorenat dagvatten.  

Kommunicering  

D.E.R. Juridik och berörda parter har fått skriftlig information om vad som 
ligger till grund för beslutet den 23 augusti 2022.  

D.E.R. Juridik har lämnat följande synpunkter: Våra huvudmän har inga 
synpunkter på förslaget till beslut. 

Lagstöd 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808). 

Delgivning 

Ett beslut ska delges för att beslutet ska vinna laga kraft. Om delgivning har 
misslyckats kan särskild delgivning bli aktuellt. 

Särskild delgivning sker genom att beslutet skickas till juridisk person och 
närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till samma adress, 
om att beslutet har skickats. Delgivningen anses genomförd två veckor efter 
dagen då beslutet skickades. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Beslutet är fattat på delegation  

 

 
Malin Lindkvist 

Inspektör  
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Bilagor:   Information om hur du överklagar beslutet 
    

Expedierat till:   D.E.R Juridik, sarah.vanderstad@derjuridik.se  
  

Kopia till:  Resarö vägförening, 
vagfogden@resarovagforening.se  
   

  

mailto:sarah.vanderstad@derjuridik.se
mailto:vagfogden@resarovagforening.se
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagande ska vara skriftligt och måste ha 
kommit in inom tre veckor från den dag du har fått beslutet. 

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer. 
Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill 
ha. Skicka med de handlingar eller annat som du anser stöder din 
uppfattning. 

Skriv under överklagandet med namn och namnförtydligande. Ange också 
personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du 
anlitar ett ombud ska denne underteckna överklagandet. Du måste då skicka 
med en fullmakt för ombudet. 

Adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län men skicka det 
till: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  
183 80 Täby 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kommer skicka din överklagan 
och samtliga handlingar i ärendet till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Om du har några frågor kan du vända dig till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor, vxl 08-578 663 00, besöksadress Kemistvägen 8 i Täby.  


