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Verkningsområdet för Åbo stads dagvattensystem och fastställande av dagvattenavgif-
ten 

 
Bakgrund 
 
I och med reformen av lagen om vattenvårdstjänster (VVT) och markanvänd-
nings- och bygglagen (MBL) övergick helhetsansvaret för hanteringen av dag-
vatten på stadsplaneområden till kommunerna. Paragraferna om dagvatten 
togs in i markanvändnings- och bygglagen eftersom det viktigaste sättet att 
hantera dagvatten är genom markanvändning och planläggning. 
 
Kommunen har i enlighet med MBL rätt att ta ut en offentligrättslig avgift för 
en fastighet som ligger inom det kommunala dagvattensystemet. Kommunens 
dagvattensystem omfattar kommunens konstruktioner och anläggningar i an-
slutning till hanteringen av dagvatten som t.ex. öppna diken, olika konstrukt-
ioner för fördröjning och sugning och sådana dagvattenledningar som ägs av 
kommunen. Att höra till verkningsområdet förutsätter inte att man konkret an-
sluter sig till systemet. Det betyder att sådana fastigheter från vilka dagvatten 
leds till kommunens system eller från vilka det till exempel vid regn kan ledas 
dagvatten till kommunens system här till verkningsområdet. Enligt motivering-
arna till lagen kan kommunens dagvattensystem betjäna fastigheter även till 
följd av att man med hjälp av det hanterar dagvattnet från allmänna områden 
som gator och parker. Sålunda kan orsaken till att en fastighet hör till kommu-
nens dagvattensystem vara att fastigheten drar nytta av hanteringen av dag-
vatten på allmänna områden som kommunen har hand om. 
 
Efter att kommunens dagvattensystem har definierats kan man fastställa vilka 
fastigheter som hör till dess verkningsområde. Enligt lagen hör sådana fastig-
heter som betjänas av kommunens dagvattensystem till dagvattensystemets 
verkningsområde. Genom att ta ut avgifter av fastigheterna inom dagvattensy-
stemets verkningsområde täcker man kostnaderna som kommunens dagvat-
tensystem har orsakat kommunen. 
 
Grunderna för dagvattenavgiften kan utgöras av kommunens dagvattenhante-
ringslösningar, fastighetens läge samt av kostnaderna för planeringen av dag-
vattensystemet verkningsområdet. Avgiften är av därför av olika storlek i olika 
områden, om detta är nödvändigt med tanke rätt allokering av kostnaderna, 
förorsakarprincipen eller på grund av en annan orsak. Kommunen fastställer 
en taxa som innefattar dagvattenavgiften i vilket också fastigheterna som hör 
till dagvattensystemets verkningsområde bestäms, det vill säga fastigheterna 
som dagvattenavgiften kommer att tas ut av. 
 
Behörighet och andra beslut  
 
Enligt 32 § 1 mom. 9 punkten i förvaltningsstadgan beslutar kommunen 
om ibruktagande av ekonomiskt eller principiellt viktiga nya klientavgifter 
och enligt punkt 10 om grunderna för prissättningen. Enligt 33 § 2 mom. 19 
punkten fattar stadsstyrelsen beslut i ärenden som gäller prissättningen av 
tjänster, produkter och kundavgifter enligt de grunder som fullmäktige god-
känt, om inte ärendet har överförts på något annat organ. Enligt 37 § 2 
mom. 6 punkten ingår i nämndens uppgifter att inom sitt uppgiftsområde 
besluta omprissättningen av kundavgifter, tjänster och produkter enligt de 
grunder som fullmäktige godkänt. Enligt 39 § i kommunlagen ska kommun-
styrelsen bland annat ansvara för verkställigheten av fullmäktiges beslut.  

 
Stadsfullmäktige har 30.5.2016 § 92 beslutat om ordnande och finansieringen 
av dagvattenhanteringen. Enligt beslutet ansvarar Åbo stad från och med 
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1.1.2017 för dagvattenhanteringen med inräknat dagvattenledningen inom 
stadsplaneområdet. Dessutom beslutade stadsfullmäktige att från och med 
samma tidpunkt ta i bruk en offentligrättslig avgift som grundar sig på fastig-
hetens storlek och täckta yta.  
 
Stadsfullmäktige har sålunda beslutat om att ta i bruk den nya taxan och 
om grunderna för prissättningen. Eftersom det är fråga om en helt ny avgift 
är det motiverat att i första skedet lägga fram taxans detaljerade struktur, 
taxans nivå och dagvattensystemets verkningsområde i anknytning till den 
för stadsstyrelsen för beslut eftersom det är stadsstyrelsens uppgift att 
verkställa fullmäktiges beslut. I fortsättningen kan justeringarna av taxan 
göras i stadsmiljönämnden i enlighet med förvaltningsstadgan. Eftersom 
det då verkningsområdet bestämdes konstaterades att det inte finns dag-
vattensystem på alla stadsplaneområden är det även av den här anled-
ningen ändamålsenligt att föra ärendet till stadsstyrelsen för verkställande. 

 
Reservering av påverkningsmöjligheterna 
 
Dagvattentaxan och dagvattensystemets verkningsområde finns offentligt 
framlagda 5.5–4.6.2018.Sålunda har kommuninvånarna möjlighet att få in-
formation om utgångspunkterna för behandlingen av ärendet som berör dem 
och om målen samt att föra fram sin åsikt i ärendet. Dessutom skickas i maj 
ut ett brev till fastighetsägare /fastighetsinnehavare inom dagvattensystemets 
verkningsområde. I brevet informeras om vad dagvattenavgiften kommer att 
medföra för deras fastigheters del.  
 
Dagvattensystemet  
 
I definitionen av dagvattensystemet konstaterades den ska baseras på en en-
hetlig dagvattenledning och på en kedja av diken från fastigheten mottagande 
vatten. Med mottagande vatten avses åar och hav.  
 
Dagvattensystemets stomme på stadsplaneområdena består av dagvatten-
ledningarna. Dagvattenledningarna mynnar ut i diken eller mottagande vatten. 
Förutom dikena i det stadsplanerade området har diken i områden utan detalj-
plan tagits med som ansluter till dagvattenledningarna. Särskilt i norra Åbo 
och i Hirvensalo finns ett flertal områden för dagvattenledningar från oplane-
rade områden mynnar ut i ett dike på oplanerat område. För att man ska 
kunna se till vattendrag i stadsplanerade områden måste även uppsamlings-
dikena tas med i systemet. Det är med tanke på underhållet också väsentligt 
att att helheten tas med.  
 
Enligt MBL ansvarar fastighetsägaren eller innehavaren för hanteringen av sin 
fastighets dagvatten. Om fastigheten inte har möjlighet att hantera dagvattnet 
är det fastighetens skyldighet att ansluta sig till dagvattensystemet. Av den 
här anledningen är det väsentligt att fastigheterna inom dagvattensystemets 
verkningsområde har en realistisk möjlighet att ansluta sig till systemet. En 
myndighet som tillsätts av kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från 
skyldigheten att leda fastighetens dagvatten till kommunens dagvattensystem, 
om fastighetsägaren ändamålsenligt ser till hanteringen av dagvattnet på an-
nat sätt.  
 
Kostnader som dagvattenavgiften täcker 
 
Innan helhetsansvaret för dagvattnet övergick till staden 1.1.2017 ingick inve-
sterings- och underhållskostnaderna för dagvattnet i kostnaderna för avlopps-
vattensystemet och dagvattnet ingick också i taxan för avloppsvatten. Sedan 
2005 har det tagits ut en särskild anslutningsavgift för anslutningen till dagvat-
tensystemet. Efter att ansvaret för dagvattnet överflyttades har vattenverket 
inte tagit ut avgifter för dagvattnet. 
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Kommunerna har enligt markanvändnings- och bygglagen rätt att ta ut en of-
fentligrättslig dagvattenavgift av ägarna och innehavare av fastigheter på dag-
vattensystemets verkningsområde för att täcka kostnaderna som beror på sy-
stemet. Lagen tillåter att dagvattenavgiften fastställs i enlighet med de föror-
sakade kostnaderna på olika områden. I tabellen nedan visas delområdena 
inom dagvattenhanteringen som medför kostnader för kommunen.  
 

Dagvattenhanteringens nivåer Eventuella kostnadskomponenter 
  
dagvatten-infrastruktur nybyggnad dagvattenavloppsrör, pumpstationer, trummor, öppna di-

ken, lednings- och filteringsavtryck, översvämningsrutter, 
våtmarker, utjämningsbassänger 

  

dagvatten-infrastruktur sanering dagvattenavloppsrör, pumpstationer, trummor, öppna di-
ken, översvämningsrutter, våtmarker 

  

dagvattenavgift som vattenförsörj-
ningsverket tar ut för allmänna områ-
den 

Uppskattningsvis 20-30 % av vattenförsörjningsverkets 
(WY /Pöyry Oy 2015) ´ 

  

hantering av kommunens dagvattensy-
stem 

administration och hantering av data (nät, diken etc.) 

uppdatering av dagvattenprogrammet 

lagstadgade skyldigheter bl.a. 

– genomförande av dagvattenprogram och koordinering av 
den tväradministrativa dagvattenarbetsgruppen 

– olika undersökningar, uppföljningar och utredningar 
 

  

dagvatten-infrastruktur användning och 
underhåll 

rensning av öppna diken, restaurering av översvämnings-
rutter, elkomsumtionen i pumpstationer, service av pump-
stationer, tömning av sedimentbon 

  

dagvatten-infrastruktur planering dagvattenutredning i anslutning till generalplanen 
dagvattenplanering under detaljplanen 
Dagvattenplanen i enlighet med MBL 
planering av översvämningsrutter 
dagvattenandel av gatuplaneringen 

  

dagvatten-infrastruktur markområden markens inköpspris 
markarrenden 
andra kostnader i anslutnings till områdesreservering 
torkning av almänna områden (om vattenförsörjningsver-
ket ansvarar) 

 
Tabell 1 Dagvattenhanteringens kostnadsarter (Fastställande av offentligrätts-
liga dagvattenavgifter 2015). 
 
Kostnaderna för Åbo stads dagvattensystem uppskattades 2016 uppgå till 3,4 
miljoner. I bedömningen ingår andelarna av investeringar, sanering, under-
håll, planering och andra kostnader som beror på ordnande av hanteringen.  
 
Definition av dagvattensystemets verkningsområde  
 
Definitionen av dagvattensystemets verkningsområde påverkas väsentligt på 
vilka kostnader som kan användas som grund för dagvattenavgiften.  
 
På detaljplanerade områden finns ett täckande dagvattensystem som i huvud-
sak består av dagvattenledningar. Kostnaderna för dagvattensystemet gäller 
till största delen uppbyggnaden och saneringen av dagvattenledningarna. Av 
den här anledningen vore det motiverat att inrikta avgiften på områden med 
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dagvattenledningar. Missförhållandet i den här lösningen är att det också 
finns oplanerade områden med dagvattenledningar och stadsplanerade områ-
den utan dagvattenledningar.  
 
I staden finns det några områden utanför stadsplanen som har avlopp. Dessa 
är bl.a. Åbos begravningsplats, Metsämäki travbana och Auvaismäki. När de-
finitionen gjordes märkte man att dessa områden antingen var sådana att 
dagvattnet som bildas var obetydligt, områdena höll på att tas med i detaljpla-
nering eller så bestod de endast av några fastigheter. Sålunda var inverkning-
arna på dagvattensystemet och betalningsutfallet små. 
 
Det är motiverat att lämna stadsplanerade områden utan dagvattensystem 
utanför verkningsområdet. Eftersom det inte finns dagvattensystem på områ-
dena har fastigheterna inte möjlighet att ansluta sig till det. Hit hör Illois kolon-
trädgård, Oriniemi och Tammisto i Hirvensalo, ön Vepsarn, Y-hovi i Runsala, 
området Satavan Venepalvelu och Harjattula i Kakskerta. Det finns emellertid 
anledning att ta med dessa områden i inverkningsområdet i det skede då det 
stadsplanerade området eventuellt utvidgas nära dem och dagvattensyste-
mets situation på området förändras. 
 
Man kan tänka sig att dagvattensystemet betjänar alla som rör sig på stadens 
allmänna områden, liksom på gator och i parker. Utgående fån detta kan hela 
staden anses hör till dagvattensystemets verkningsområde. Anläggningen av 
avloppen i de stadsplanerade områdena är emellertid den klart dyraste delen i 
systemet, så att invånarna i de områden där avloppsledningen har gjorts och 
som har möjlighet att ansluta sig till systemet enligt förorsakarprincipen ska 
bära största delen av kostnaderna. Om hela staden fastställdes vara dagvat-
tenområde vore man tvungen att i alla fall inrikta huvuddelen av kostnaderna 
på områdena med avloppssystem Ett alternativ vore att rikta in grundavgiften 
på hela staden och en förhöjd avgift för personer inom stadsplanerade områ-
den.  
 
Trots att grundavgiften ur vissa perspektiv kunde vara den mest rättvisa lös-
ningen, ska frågan emellertid också beaktas med tanke på faktureringen. Ett 
system med en avgift för alla är med tanke på det praktiska genomförandet 
synnerligen svårt. Det kan bli dyrare att skicka fakturor med små belopp till 
alla fastigheter än de intäkterna som man får in till följd av faktureringen. Ef-
fektivare än det här systemet kunde man betrakta en förhöjning av fastighets-
skatten för alla fastigheter inom stadens områden. 
 
Utgående från alternativgranskningen ovanför är det ändamålsenligt att som 
dagvattnets verkningsområde, på vilket dagvattenavgiften inriktas, fastställa 
det stadsplanerade området i enlighet med stadsfullmäktiges beslut med un-
dantag av områden som inte har dagvattensystem (bilaga 1). Sålunda inriktas 
dagvattenavgiften på det område för dagvattensystemet som orsakar mest 
kostnader.  
 
Grunderna för avgiften 
 
I enlighet med Åbo stadsstyrelses beslut ska den offentligrättsliga dagvatten-
avgiften grunda sig på fastighetens storlek och den täckta ytan. Avgiftens för-
hållande till den täckta ytan har bestämts utifrån en klassificering av fastighet-
erna enligt deras användningsändamål i fyra grupper: småhus, radhus, vå-
ningshus och industri- och affärslokaler. Fastighetens storlek har beaktats ge-
nom att ytterligare dela in de ovan bestämda klasserna utom småhusklassen i 
tre klasser enligt ytan. Avgiften består av grundavgiften multiplicerad med en 
klasskoefficient (tabell 2 ). 
 

- I småhusklassen ingår alla småhustomter, alla obebyggda tomter 
oberoende av användningsändamålet och fastigheterna i gårdsform. 
Fastigheterna i gårdsform är fastigheter i detaljplaneområdet som inte 
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har brutits ut till tomter i enlighet med detaljplanen. Hit hör dessutom 
tomter i kvartersområden för allmänna byggnader (Y-tomter) som på 
grund av deras ändamål att betjäna det allmänna behovet klassifice-
ras i den här avgiftsklassen.  

 
- I radhusklassen ingår fastigheter med radhus- och kedjehusändamål.  

 
- I våningshusklassen ingår våningshus i bostadsbruk.  

 
- I klassen för industri- och affärslokaler ingår alla tomter och parke-

ringstomter i industriell eller affärsanvändning.  
 

Tabell över dagvattenavgifter   
      

Enhetspris 50 €   

Småhus & Y-tomter 
Koeffi-
cient Avgift 

  1 50 € 

Radhus     

A ≤ 1000 m2 3 150 € 

1000 m2 < A ≤ 3000 m2 4 200 € 

3000 m2 < A 5 250 € 

Våningshus     

A ≤ 1000 m2 10 500 € 

1000 m2 < A ≤ 3000 m2 15 750 € 

3000 m2 < A 20 1 000 € 

Industri-, affärs- och bilparkeringstom-
ter     

A ≤ 5000 m2 20 1 000 € 

5000 m2 < A ≤ 15000 m2 25 1 250 € 

15000 m2 < A 30 1 500 € 

 
Tabell 2 Tabell för dagvattenavgifter 
 
Användningsändamålen för fastigheter med oklara användningsändamål klas-
sificeras utgående från byggrättens omfattning i klasserna för småhus, radhus 
eller våningshus. Om byggrätten är 300 våningskvadratmeter eller under klas-
sificeras fastigheten som småhus. Om byggrätten är över 300 vånings-
kvadratmeter eller jämt eller under 2 000 våningskvadratmeter klassificeras 
fastigheten som radhus. Om byggrätten är över 2 000 våningskvadratmeter 
klassificeras fastigheten som våningshus. 
 
För att grunderna för dagvattenavgiften skulle kunna hållas enkla var det inte 
möjligt att beakta alla fastigheters särskilda drag. Dessutom hade det varit 
mycket komplicerat med tanke på datahanteringen att ta hänsyn till alla sär-
skilda drag och det hade försvårat faktureringen orimligt. 
 
De ovan angivna grunderna för dagvattenavgiften baserar sig till stora delar 
på Kommunförbundets publikation ”Julkisoikeudellisen hulevesimaksun 
määrittäminen”. 
 
Uttagning av dagvattenavgiften  
 
Dagvattenavgiften tas ut av den som vid tidpunkten då fakturan skickas ut 
äger fastigheten eller som förvaltar stadens tomt med stöd av ett långvarigt 
hyresavtal på tio år eller längre inom dagvattensystemets verkningsområde. 
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När det gäller fastigheter som ägs av Åbo stad innebär det här i praktiken att 
Åbo stad förutom för de fastigheter som staden förvaltar också betalar dag-
vattenavgift för fastigheter om hyresavtalet för fastigheten är kortvarigt, det vill 
säga gäller för under tio år.  

 
Beslutsfattande  

 
Ibruktagandet av en dagvattenavgift förutsätter att stadsstyrelsen fattar beslut 
i följande ärenden efter påseendet: 
 
1) Vad är dagvattenavgiftens belopp? Dagvattenavgiften består av en grund-
avgift på 50 euro och en klasspecifik koefficient som grundar sig på tomtens 
användningsändamål och storlek i enlighet med tabell 2 
 
2) Av vem tas avgiften ut: Avgiften tas årligen ut av den som vid tidpunkten då 
fakturan skickas äger fastigheten eller eller som förvaltar stadens tomt med 
stöd av ett långvarigt hyresavtal på tio år eller längre inom dagvattensyste-
mets verkningsområde. 
 
3) Vilket områdes fastigheter gäller avgiften: Detaljplanerade områden med 
undantag av områden som saknar stadens dagvattensystem fastställs som 
dagvattensystemets verkningsområde. Verkningsområdet i dess omfattning 
10.4.2018 visas i bilaga 1.  


