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Kommunledningskontoret
Till Kommunstyrelsen

Vaggeryds kommuns dagvattenstrategi Del 2 Handlingsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta Vaggeryds
kommuns Dagvattenstrategi Del 2 – Handlingsplan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden har tillsammans ansvarat
för att ta fram en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi. Upplägget vid arbetet med
dagvattenstrategin godkändes av KSAU 2018-10-17 och strategin har delats in i två delar. Del
1 innehåller mål och strategier och beslutades i kommunfullmäktige 2019-05-27. Under våren
2019 påbörjades arbetet med att ta fram Dagvattenstrategi Del 2 som under hösten 2019
skickats på remiss till Miljö- och byggnämnden, Tekniska nämnden, Räddningstjänsten,
VSBo och Länsstyrelsen. Remissyttranden har inkommit från Miljö- och byggnämnden,
Tekniska nämnden och Länsstyrelsen. Synpunkterna har omhändertagits och bemötts i
tjänsteskrivelsen.
Ärende
Ekonomiska konsekvenser
Arbete med att ta fram en dagvattenstrategi innebär ingen ekonomisk kostnad för kommunen
utan enbart arbetstid för tjänstemännen i projektgruppen. Arbetet har dock beviljats
finansiering från LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder) för att finansiera tjänstemännens egen
arbetstid.
Politiska mål och beslut kopplade till ärendet
I miljöprogrammet (beslutad i KF 2018-04-23) finns två mål som kopplar till
dagvattenstrategin:
- Målet är att vi ska förbättra statusen så att alla sjöar och vattendrag har god vattenstatus.
- Målet är att säkerställa en långsiktigt och säker dricksvattenförsörjning i kommunen.
Till dessa mål finns en åtgärd som heter ”Förvaltningsövergripande VA-plan” som är beslutad
av Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnämnden samt Tekniska nämnden.
Alla mål och åtgärder hittas i sin helhet på
(https://vi.vaggeryd.se/riktlinjerstyrning/kommunovergripandestyrdokument/miljoarbete).
Dagvattenstrategi Del 1 beslutades av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 63.

Remiss
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Remissyttranden har mottagits från Miljö- och byggnämnden, Länsstyrelsen i Jönköpings län
och Tekniska nämnden. Remisshandlingar har även skickats till Räddningstjänsten samt
VSBo men yttranden har inte inkommit.
Nedan följer utvalda synpunkter ur remissyttrandena samt projektgruppens svar och hantering
av synpunkterna. Alla inkomna remissyttranden bifogas tjänsteskrivelsen.
Miljö- och byggnämnden har i sitt yttrande framfört följande synpunkter (se bilaga 1):
Synpunkt: Hanteringen av snö bör belysas ytterligare och att det vore önskvärt att ytor avsätts
i närområdet till där snö faller så att den inte behöver köras bort.
Svar: Några förtydliganden angående snöhanteringen har gjort i dagvattenstrategin.
Gällande avsättning av ytor för snö i närområdet är det en fråga som inte kan hanteras i
dagvattenstrategin. Synpunkten kommer att lyftas in som en del av den checklista som
används vid uppstartsmöten för varje ny detaljplan, då detta främst blir en fråga för framtida
planering.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande framfört synpunkter på vissa otydligheter samt behov av
förtydligande i dokumentet (se bilaga 2). Synpunkterna har inarbetats i strategin.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har i sitt yttrande framfört följande synpunkter (se bilaga 3):
- Synpunkt: Mål och syfte bör beskrivas tydligare i strategin och kommunen bör konkretisera
mer vad de är som kommunen vill få fram i dokumentet samt hur det ska användas.
Svar: Ett stycke som heter Syfte och mål har lagts till där detta förtydligas. Mål och syfte
beskrivs även i del 1.
- Synpunkt: I tabell 1 saknas det uppgifter om ansvar under Drift och Underhåll.
Svar: Detta hade fallit bort och är nu tillagt.
-Synpunkt: Miljö och hälsas roll är vagt och översiktligt beskriven och bör förtydligas. Det
bör också förtydligas att det ingår i miljötillsynen att bevaka att miljökvalitetsnormerna för
vatten följs.
Svar: Miljö och hälsas roll har förtydligats i de olika delarna i dagvattenstrategin.
- Synpunkt: Det bör tydligare framgå i strategin hur kommunen ska lyfta in dagvattenfrågan
tidigare i planprocessen.
Svar: Detta görs vid de uppstartsmöten som hålls av ansvarig planarkitekt inför varje ny
detaljplan. Vid uppstartsmötens samlas en bred kompetens från kommunens förvaltningar där
dagvatten är en viktig fråga att diskutera. Dagvattenstrategin har förtydligats med denna text.

- Synpunkt: Riktlinjer för vad som anses vara goda förutsättningar för en väl fungerande
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dagvattenhantering saknas i strategin.
Svar: I dagvattenstrategin står det att förutsättningar ska ges för dagvattenhantering och
att detta innebär bland annat att avsätta tillräckligt mycket mark för att dagvattnet ska kunna
hanteras. Planerna bedöms från fall till fall och behoven kan variera väldigt mycket beroende
på markförhållandena. I den nya översiktsplanen som är under framtagande kan en strategisk
formulering kring övergripande riktlinjer och strategier vara lämplig att ta fram.
-Synpunkt: Avsnittet om bedömning av recipienters känslighet och skyddsvärde behöver
utvecklas och förtydligas. Bland annat med avseende på hur bedömningen genomförts samt
hur den ska användas.
Svar: Strategin har kompletterats med detta.
-Synpunkt: I strategin framgår det inte hur sammanvägningen av bedömningen av
recipienterna har gjorts.
Svar: Strategin har kompletterats med detta.
-Synpunkt: Det framgår inte vem som ska uppdatera bilagan med recipientklassning eller hur
ofta den ska uppdateras.
Svar: Strategin har kompletterats med ansvar för uppdatering.
-Synpunkt: Bilaga 2 bör kompletteras med grundvattenrecipienter.
Svar: Bilaga 2 har kompletterats med grundvattenrecipienter.
-Synpunkt: Tabell 1 är svårtolkat avseende vad bedömningen av känslighet baseras på.
Svar: Tabell 1 har bytt namn till tabell 2. Texten har förtydligats gällande vad
bedömningen av känslighet baseras på.
-Synpunkt: Avsnittet om reningskrav och Bedömning av recipienter bör utvecklas gällande
dagvattenhanteringens ev konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten.
Svar: Detta framgår i den utvecklade texten i strategin.
Agenda 2030
Dagvattenstrategi Del 2 stärker arbetet mot de globala målen 6 Rent vatten och sanitet för
alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna och 15 Ekosystem
och biologisk mångfald.
Samråd
Dagvattenstrategin Del 2 har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av miljöstrateg,
planarkitekt, översiktsplanerare, VA-chef, miljöinspektör och samhällsutvecklare.
Referensgrupp för arbetet har varit kanslichef, miljö- och byggchef samt teknisk chef.

Förvaltningens helhetsbedömning

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-20

Sida 4 av 4

Dnr KS 2018/237

Förvaltningens helhetsbedömning är att de inkomna remissyttrandena som inkommit i ärendet
har omhändertagits och bemötts och att Dagvattenstrategi Del 2 kan beslutas.
Bilagor
Bilaga 1 – Miljö- och byggnämndens yttrande, KS 2018/037-20
Bilaga 2 – Tekniska nämndens yttrande, KS 2018/037-22
Bilaga 3 – Länsstyrelsen i Jönköpings läns yttrande, KS 2018/037-21
Beslutet ska skickas till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
VSBo
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen i Jönköping

Handläggare
Handläggare på ärendet Lina Larsson, miljöstrateg och ansvarig chef Torbjörn Åkerblad,
kanslichef

