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Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018 (§ 139) att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till dagvattenstrategi och
vattenplan för Danderyds kommun.
Syftet är att säkerställa en rutin inom kommunens samtliga förvaltningar för
hur arbetet med att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering går
till i stadsbyggnadsprocessens alla steg
Tekniska kontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden överlämnar tjänstutlåtande daterat 2021-09-15 till
kommunstyrelsen som svar på remissen

Tekniska kontorets yttrande
Dagvattenplanens syfte är att vara det styrdokument som anger kommunens
riktlinjer och ställningstagande för att hantera dagvatten. Dagvattenplanen
föreslås ersätta tidigare Styrdokument för dagvatten som antogs av
kommunfullmäktige den 11 juni 2012. Dagvattenplanen ska ge vägledning
och stöd till Danderyd kommuns förvaltningar vid hantering av dagvatten i
samband med planering, exploatering och förvaltning samt drift och
underhåll. Den ska även vara stöd och vägledning för konsulter och övriga
verksamma aktörer som väghållare och fastighetsägare inom Danderyds
kommun. Dagvattenplanen ska klargöra ansvaret för hanteringen av såväl
dagvattnet som för dagvattenanläggningar inom kommunen.
I och med framtagandet av dagvattenplanen tydliggörs de krav som även
tidigare ställts på fastighetsägare i kommunen i samband med
bygglovsansökan. Alla fastighetsägare har nu tydligare riktlinjer att följa för
att dagvattenutredningen ska kunna bli det dokument som visar att
dagvattenfrågan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt i projekt. Både i nuläget
och efter att denna plan tas i bruk ska alla projekt i samband med bygglov se
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över om projektet påverkar dagvatten och om så är fallet ska en
dagvattenutredning tas fram. Fastighetsägare har nu i dessa dokument ett
tydligt stöd vad utredningen ska redovisa i form av krav och beräkningar. I
första hand ska omhändertagandet av dagvatten ske så nära fastigheten som
möjligt och det medför ingen skillnad med hur frågan hanteras idag.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Magnus Fridell
Fastighetschef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-15
2. Remissförslag Dagvattenplan för Danderyds kommun
3. Bilaga 1 till Dagvattenplanen – Ansvarsmatris
4. Bilaga 2 till Dagvattenplanen – Checklista för dagvattenutredningar
5. Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och
dagvattenplan
6. Bilaga 1 Kunskapsunderlag - Föroreningsbelastning
Expedieras
Kommunstyrelsen
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