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Förslagtill dagvattenpolicy för Salakommun
2013fick dåvarandeTekniskakontoretett politiskt uppdragatt upprättaen
dagvattenpolicy och en dagvattenplan. Ett antal dagvattendagar har därefter
anordnats där olika enheter har träffats och diskuterat dagvattenfrågan. Dessa
träffar' har legat till grund för den dagvattenpolicy som nu föreslås.

Under 2017 bildades en dagvattengrupp för att fokuserat komma framåt i arbetet
med att ta fram en dagvattenpolicy och en handlingsplan för dagvatten. Denna
grupp består av representanter från planering- och utveckling, samhällstekniska
enheten samt bygg- och miljö. Tillsammans har denna grupp formulerat det förslag
till policy som här presenteras. Förslaget har även behandlats i Styrgruppen för
samhällsbyggnad 2017-09-08.

Policyn för dagvattenhantering ska ligga till grund för det kommande arbetet att ta
fram en handlingsplan för dagvatten.

Enligt kommunens riktlinjer för styrdokument så ska policyn antas i
Kommunfullmäktige.

FÖRSLAGTILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås besluta
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1 INLEDNING

Policyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för dagvattenhanteringen i Salakommun.

Policyn konkretiseras i "Handlingsplan för dagvattenhantering" som är under framarbetning.

2 ALLMÄNT OM DAGVATTENHANTERING

2.1 Bakgrund och syfte

I klimatförändringarnas spår upplever vi fler kraftiga och intensiva regn som ger upphov till ökad
mängd dagvatten. Vi strävar även åt att Salaska växa och fä fler invånare och fler företag.
Expolateringar medför att andelen härdgjorda ytor ökar och därmed ocksåatt mängden dagvatten
som behöver omhändertas ökar. Ökademängder dagvatten i kombination med ökade krav pä att
minska belastningen på våra recipienter med hänsyn till EU:sramdirektiv för vatten och fastställda
miljökvalitetsnormer medför ett behov av en tydlig strategi i dagvattenfrågan.

Syftet med att ta fram en dagvattenpolicy för Salakommun är att beskriva kommunens gemensamma
förhällningsätt när det gäller dagvattenhanteringen. Dagvattenpolicyn ska ligga till grund för fortsatt
arbete med att ta fram en handlingsplan för dagvatten. En tydlig och välförankrad handlingsplan för
dagvatten ökar effektiviteten i handläggningen och tydliggör förutsättningarna för såväl tjänstemän
som verksamhetsutövare, fastighetsägare, exploatörer, politiker och allmänhet.

2.2 Avgränsning och definition

Policyn gäller allt dagvatten som uppkommer inom kommunen.

Dagyatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som avrinner från tak, markytor, gator,
parkeringsplatser och andra konstruktioner.

3 MÅL FÖR KOMMUNENS DAGVATTENHANTERING

I Dagvattenhanteringen i Salakommun ska ske på ett hållbart sätt så att de inte medför negativa
effekter i miljön eller för samhället i stort.

0 Dagvattenlösningarna ska fördröja och reducera dagvattenflödena såatt belastningen på
ledningsnätet och recipienten minskar. Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas.

o Dagvattnets bidrag till övergödning och förorening i recipienten ska minska. Hanteringen av
dagvatten ska bidra till att vi uppnår god status i våra vattendrag, i enlighet med ramdirektivet
för vatten.

o Dagvattnet ska, där så är möjligt, användassom resurs i stadsplaneringen för att skapa vackra
och funktionella miljöer.

0 Samhällsplaneringen ska aktivt verka för att förebygga skador orsakadeav dagvatten.
Översiktsplan och detaljplaner ska säkerställa ett robust samhällsbyggandeanpassat för
framtidens klimatpåverkan.



4 ROLLEROCH ANSVAR

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens dagvattenhantering.

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för det praktiska arbetet med att dagvattenpolicyns
intentioner realiseras.

Vil-huvudmannen har ett ansvar för dagvattenhantering inom verksamhetsområde för dagvatten i
enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster.

Precisering av ansvarsfördelningen sker i "Handlingsplan för dagvattenhantering".

5REVIDERING OCH UPPFÖLJNlNG

Policy och handlingsplan för dagvattenhantering ska löpande följas upp och revideras vid behov
revideras vid behov enligt fastställd riktlinje för styrdokument.


