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Förslag till dagvattenstrategi
Ärendebeskrivning
Förslag till dagvattenstrategi godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 2020 §
151 och överlämnades till kommunfullmäktige för fastställande.
En ny plan för hantering av dagvatten inom Alingsås kommun håller på att tas fram.
Dagvattenstrategin utgör den första delen av tre styrdokument i planen för hantering av
dagvatten. Del två och tre utgörs av riktlinjer och åtgärdsplan, dessa kommer preliminärt att
behandlas i samhällsbyggnadsnämnden i november 2020.
Dagvattenstrategin ska utgöra ett gemensamt styrande dokument för dagvattenhantering i
Alingsås kommun. Strategin riktar sig till politiker, tjänstemän, fastighetsägare, exploatörer
med flera och ska skapa förutsättningar för en långsiktig fungerande dagvattenhantering,
avseende rening av dagvatten, dagvattensystemets skick, reglering av flöden och
klimatanpassning, såväl som gestaltning i stadens miljö.
Dagvattenstrategin innefattar:




Mål för dagvatten.
Strategier för hantering av dagvattenfrågor.
Övergripande ansvarsfördelning för dagvattenfrågor.

Dagvattenstrategin ska även utgöra ett underlag och en grund för riktlinjer och åtgärdsplan
(del två och tre), vilka mer i detalj beskriver hantering av dagvattenfrågor.
Förslag till dagvattenstrategi har tagits fram av kretsloppsavdelningen genom dialog och
samarbete med tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret, miljöskyddskontoret,
kommunledningskontoret och konsultstöd. Ärendet har också varit på remiss hos
räddningstjänsten i Alingsås.
Kommunledningskontorets yttrande
Dagvattenstrategin presenterar de mål och strategier som kommer att användas för
kommunens framtida dagvattenhantering. Av dagvattenstrategin framgår också vilka krav
som ska ställas och en övergripande ansvarsfördelning. Dagvattenstrategin kommer också
att utgöra grunden för kommunens strategiska dagvattenarbete.
I dagvattenstrategin finns sex specifika dagvattenmål med fem till åtta olika strategier
kopplade till varje mål, för att dessa ska uppnås.
Dagvattenstrategin är den första av tre delar i Alingsås kommuns nya plan för hantering av
dagvatten och den enda som kommer att antas av kommunfullmäktige. De övriga delarna är
riktlinjer och åtgärdsplan, som kommer att antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Dagvattenstrategin är ett vägledande dokument inom ett område där lagstiftningen är
komplicerad. Kraven i dagvattenstrategin ska uppfyllas så långt det går, men inga krav ska
ställas på enskilda utan att det finns lagligt stöd.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som har huvudansvaret för genomförandet främst genom
del två ,riktlinjer, men också genom den tredje delen, åtgärdsplan, där tidsplanen för de
kommande åtgärderna ska upprättas. Dokumenten bör uppdateras varje mandatperiod och
kretsloppsavdelningen ansvarar för att initiera uppdateringsarbeten, nästa uppdatering är
tänkt att ske 2025.
Ekonomisk bedömning
Kostnader för rörledningar kommer att minska, samtidigt som kostnader för att anläggning
och skötsel av öppna dagvattenlösningar kommer att öka.
Åtgärder för att förebygga översvämningar på grund av skyfall kommer att öka men leder till
minskade kostnader för skador.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Dagvattenstrategin fastställs.
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