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Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018 (§ 139) att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till dagvattenstrategi och
vattenplan för Danderyds kommun. Förslag är nu framarbetade och skickas
på remiss till berörda nämnder och externa aktörer under perioden 14 juni
till och med den 30 september 2021. Syftet är att inhämta synpunkter inför
framtagandet av ett färdigt förslag.
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.
Som underlag till planerna har ett kunskapsunderlag tagits fram för
vattenarbetet i kommunen som visar förutsättningarna för vattenarbetet och
är en nulägesbeskrivning av vattenstatusen. Parallellt med arbetet har en
Vattenplan och en VA-plan arbetats fram, där VA-planen hanteras av
Tekniska nämnden.
Arbetet med framtagande av dagvattenplanen har styrts av en styrgrupp på
tjänstepersonsnivå bestående av kommundirektör, teknisk direktör, miljöoch stadsbyggnadsdirektör samt plan- och exploateringschef. Arbetsgruppen
har bestått av representativa tjänstemän från förvaltningarna vilka letts av
miljö- och samhällsplanerare och miljösamordnare. För framtagande av
dagvattenplanen har konsultstöd med vattenkompetens upphandlats som
arbetat nära arbetsgruppen.
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Valet att benämna styrdokumentet dagvattenplan istället för
dagvattenstrategi gjordes i samförstånd med arbets- och styrgruppen då
benämningen bättre går i linje med beslutad struktur för
kommungemensamma styrande och stödjande dokument (KS 2018-09-03).
Förvaltningen ställer sig positiv till dagvattenplanen och åtgärdspunkterna
bedöms vara genomförbara. Vissa mindre ekonomiska konsekvenser kan
tillkomma för genomförandet av dagvattenplanen.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna förvaltningens remissvar som
svar på remissen.
Bildningsförvaltningens yttrande
Förvaltningen har medverkat i den arbetsgrupp som tagit fram förslag på
dagvattenplan som är det centrala styrdokument för kommunens
dagvattenhantering. En hållbar dagvattenhantering har en central roll i
byggandet av ett hållbart samhälle. I urbana miljöer med hårdgjorda ytor
avrinner en större mängd vatten till ytvattenförekomster och för med sig
föroreningar som försämrar vattenmiljön.
Med klimatförändringarna förväntas mer extremt väder i framtiden och
större mängder nederbörd, risken för översvämningar ökar och
föroreningsspridning likaså. För att bidra till ett robustare dagvattensystem
som minskar risken för översvämningar och minskad föroreningsspridning
krävs åtgärder som skapar förutsättningar för att ta hand om dagvattnet så
nära källan som möjligt.
Förvaltningens verksamheter ska ha en hög kompetens inom aktuell lagstiftning
och bästa möjliga teknik för att i planering, myndighetsutövning och
genomförande säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Vid all
förnyelse, ny- och ombyggnation och exploatering ska dagvattenfrågan
behandlas genom hela planerings- och genomförandeprocessen.

Förvaltningen bedömer att mål och föreslagna åtgärder i dagvattenplanen är
genomförbara men vi är också beroende av olika stadsbyggnadsprocesser
och samarbetet över förvaltnings- och kontorsgränser. Dagvattenhantering
behöver sättas i ett större sammanhang då det inte följer ansvarsgränser,
samverkan krävs för att uppnå ett gott resultat. Förvaltningens anläggningar
kan komma att kräva vissa fysiska åtgärder framöver.

Ekonomiska konsekvenser
Dagvattenplanen med föreslagna åtgärder bedöms kunna medföra ökande
kostnader, något vi behöver ta höjd för i framtida budget. Men ytterligare
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utredning krävs då många åtgärder är platsspecifika och påverkas av andra
aktörer och åtgärder.
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