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Dagvattenpolicy
Dagvattenpolicyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till
grund för dagvattenarbetet både inom och utom verksamhetsområdet för
dagvatten. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering.
Dagvattenpolicyn består av följande fem punkter.
•

Minska mängden föroreningar till kommunens vatten
Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens
dagvattenhantering ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och
grundvattenkvalitet och till att minst god status uppnås i de vatten som
inte uppnår det ännu.

•

Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering
Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem
ska utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid
kraftiga regn eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.
Dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade
klimatförhållanden med intensivare nederbörd och högre vattennivåer.
Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till
områden även vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade
klimatförhållanden ska beaktas vid utformningen av
dagvattenhantering.

Sid 3 av 4

Förslag till dagvattenpolicy

•

Bevara vattenbalansen
Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att
undvika sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning
samt för att minska risken för erosion och stora flöden. Kommunens
bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem
ska utformas med hänsyn till de naturliga avrinningsområdena för att
inte påverka den befintliga grundvattennivån eller vattentillförseln till
sjöar och vattendrag negativt.

•

Berika bebyggelsemiljön
Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön
med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och
biologisk mångfald. Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och
utformas som positiva inslag i närmiljön med hänsyn till platsens lokala
förutsättningar. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet
ska eftersträvas, alltid värderas och vägas mot säkerheten.

•

Långsiktigt hållbart genomförande
Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt
hållbart sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig
förutsättning är samsyn, samordning och en genomtänkt
ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och bolag.
Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i
samhällsbyggnadsprocessen och kommunen ska samarbeta såväl inom
organisationen som med externa parter för att uppnå en hållbar
dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i
samband med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig
bebyggelse.
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