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Mål

Dagvatten i Avesta kommun ska hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån de lokala
förutsättningarna.
Syfte

Dagvattenpolicy har som syfte att vägleda arbetet med dagvatten i Avesta kommun för att:


säkerställa att dagvatten hanteras på ett sätt som bidrar till att vi kan möta våra
hållbarhetsmål



minimera negativa effekter orsakade av dagvatten



säkerställa att dagvattenhantering finns med som en naturlig del i arbetet med fysisk
samhällsplanering

Definition

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner av på markytan eller på en byggnad/konstruktion. Det
kan vara regn, smältvatten eller framträngande grundvatten. I naturen där nederbörden tas upp
av växtlighet eller infiltreras i marken bildas små mängder dagvatten som fritt avrinner till
recipienten. I städer eller tätbebyggda områden där ytan är hårdgjord t ex genom asfaltering eller
byggnader kan vattnet inte infiltreras och behöver därför hanteras och avledas. Dagvattenpolicy
för Avesta kommun gäller det dagvatten som behöver hanteras och avledas.
Bakgrund

I december 2018 antog kommunfullmäktige i Avesta ”VA-plan. Långsiktig vatten- och
avloppsplan för Avesta kommun”. VA-planen är en övergripande långsiktigt hållbar åtgärdsplan
där det framgår hur VA-försörjningen inom kommunen ska utvecklas. VA-planen innehåller en
åtgärdslista där en åtgärd är att ta fram en dagvattenplan. Som del i detta arbete ingår
framtagande av en Dagvattenpolicy.
När Avesta växer så ökar andelen hårdgjorda ytor och mer dagvatten behöver tas om hand.
Dagvatten tar med sig de föroreningar som finns på ytan och eftersom det oftast avleds direkt till
recipient utan föregående rening så kan det vara en källa till miljöpåverkan i recipienten. Vi står
även inför att hantera konsekvenserna av förväntade klimatförändringar. Nederbörden i Dalarna
beräknas öka med 20-30% och kortare intensivare regn blir vanligare vilket kommer medföra att
dagvattenmängderna periodvis kommer att öka.
Ökad exploatering i kombination med förväntad nederbörd med ökad intensitet höjer risken för
lokala översvämningar och skador på byggnader och anläggningar. För att motverka det behöver
vi en väl planerad dagvattenhantering, där ansvar och strategier för hur vi arbetar i Avesta är
fastställt.
Relevant Lagstiftning

Det finns inte någon samlad dagvattenlag i svensk lagstiftning. Bestämmelserna som reglerar
dagvattenfrågorna finns på flera olika ställen i rättssystemet och det saknas samordning av
reglerna. Bestämmelserna om dagvatten finns i miljöbalken, plan och bygglagen, lagen om
allmänna vattentjänster, Lagen om skydd mot olyckor, anläggningslagen samt i förordningar
kopplade till miljöbalken.
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Avesta kommunkoncern ska verka för att:


Dagvattenhanteringen anpassas till framtida klimatförändringar och
miljökvalitetsnormer vid planering, exploatering och ombyggnation



Dagvattenhanteringen bidrar till att bibehålla den naturliga vattenbalansen



Dagvatten ses som en resurs som kan användas till att skapa attraktivare tätortsmiljöer
och skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald



Dagvattenhanteringen hanteras i översiktsplanen samt utreds i alla detaljplaner i enlighet
med Plan och bygglagen



Dagvatten omhändertas så lokalt och nära källan som möjligt



Dagvattnets bidrag till övergödning och föroreningar i recipienten ska minska i strävan
att uppnå god status i våra vattendrag



Dagvattensystemet utformas och utvecklas i enlighet med rådande branschpraxis.
Hänsyn tas till lokala förutsättningar, recipienters status och dagvattnets
föroreningsinnehåll



Dagvattenhanteringen sker på ett sätt så att skadliga konsekvenser av översvämningar
minimeras

Ansvar
Kommunstyrelsen har ansvar för att:



Dagvattenpolicy för Avesta kommun implementeras
Dagvattenplan upprättas

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att:
 Dagvattenpolicyn följs upp en gång per mandatperiod i samband med översynen av
översiktsplanen och VA-Policyn.
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