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Projektdirektiv handlingsplan för dagvatten Enköpings
kommun - beslut om uppdrag
Förslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
2. Handlingsplan för dagvatten ska verka för att kommunen uppfyller sin del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
3. Handlingsplan för dagvatten ska vara beslutad årsskiftet 2021/2022.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 maj 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Svensk vattenförvaltning syftar till
att förbättra våra vattenmiljöer och att skapa en långsiktig hållbar förvaltning av
våra sjöar, vattendrag, kust samt grundvatten. Miljökvalitetsnormerna är ett av de
verktyg som arbetet med att förvalta och förbättra Sveriges vatten baseras på.
Vattenmyndigheterna tar fram förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
övervakningsprogram som beskriver kvaliteten i våra vatten, hur vi ska övervaka
våra vatten och vilka åtgärder som behöver komma till för att rätt kvalitet ska kunna
uppnås.
I åtgärdsprogrammet riktar Vattenmyndigheten åtta stycken åtgärder till
kommunen, bland annat att kommunen ska utveckla vatten-, dagvatten- och
avloppsvattenplaner.
Det finns ett behov av att ta ett samlat grepp kring hur Enköpings kommun ska
arbeta med och utveckla hanteringen av dagvatten. I dagsläget finns en framtagen
VA-plan, en dagvattenutredning för Enköpings tätort och en vattenplan som är
under framtagande. Det behövs ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp
på dagvattenfrågan, avseende hanteringen av förorening och risk för
översvämning. Handlingsplan för dagvatten kommer att beskriva vilka
förutsättningarna är idag (Nuläge), vilka risker som finns, var det finns påverkan
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och vilka åtgärder som bör genomföras för att dels nå miljökvalitetsnormen i
vattenförekomsterna och dels motverka risken för översvämning av bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte våren 2019 om att gå med i Life IP Rich
Waters. I början av 2020 fick vi det glädjande beskedet att vi får gå med i projektet.
Därmed får vi också stöd för genomförandet av projektet framtagande av
handlingsplan för dagvatten.
Vi bedömer att det är viktigt att kommunen tar fram en handlingsplan för dagvatten
om det ska vara möjligt att nå god ekologisk status i våra vattenmiljöer samtidigt
som vi minskar eller eliminerar risken för översvämning av bebyggelse. Vidare så
ligger en handlingsplan för dagvatten i linje med Vattenmyndighetens förväntan i
åtgärdsprogrammet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får, tillsammans med berörda förvaltningar, i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
En beslutad dagvattenplan ska finnas årsskiftet 2021/2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
2. Handlingsplan för dagvatten ska verka för att kommunen uppfyller sin del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
3. Handlingsplan för dagvatten ska vara beslutad årsskiftet 2021/2022.

__________
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Handlingsplan för dagvatten Enköpings kommun
Förslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar får i
uppdrag att ta fram en Dagvattenplan för Enköpings kommun.
2. Dagvattenplanen ska verka för att kommunen uppfyller sin del i arbetet med att
uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i enlighet med EU:s vattendirektiv.
3. Dagvattenplanen ska vara beslutad årsskiftet 2021/2022.

Beskrivning av ärendet
Svensk vattenförvaltning syftar till att förbättra våra vattenmiljöer och att skapa en
långsiktig hållbar förvaltning av våra sjöar, vattendrag, kust samt grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna är ett av de verktyg som arbetet med att förvalta och
förbättra Sveriges vatten baseras på. Vattenmyndigheterna tar fram
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och övervakningsprogram som beskriver
kvaliteten i våra vatten, hur vi ska övervaka våra vatten och vilka åtgärder som
behöver komma till för att rätt kvalitet ska kunna uppnås.
I åtgärdsprogrammet riktar Vattenmyndigheten åtta stycken åtgärder till
kommunen, bland annat att kommunen ska utveckla vatten-, dagvatten- och
avloppsvattenplaner.
Det finns ett behov av att ta ett samlat grepp kring hur Enköpings kommun ska
arbeta med och utveckla hanteringen av dagvatten. I dagsläget finns en framtagen
VA-plan, en dagvattenutredning för Enköpings tätort och en vattenplan som är
under framtagande. Det behövs ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp
på dagvattenfrågan, avseende hanteringen av förorening och risk för
översvämning. Handlingsplan för dagvatten kommer att beskriva vilka
förutsättningarna är idag (Nuläge), vilka risker som finns, var det finns påverkan
och vilka åtgärder som bör genomföras för att dels nå MKN i vattenförekomsterna
och dels motverka risken för översvämning av bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte våren 2019 om att gå med i Life IP Rich
Waters. I början av 2020 fick vi det glädjande beskedet att vi får gå med i projektet.
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Därmed får vi också stöd för genomförandet av projektet framtagande av
handlingsplan för dagvatten.
Vi bedömer att det är viktigt att kommunen tar fram en handlingsplan för dagvatten
om det ska vara möjligt att nå god ekologisk status i våra vattenmiljöer samtidigt
som vi minskar eller eliminerar risken för översvämning av bebyggelse. Vidare så
ligger en handlingsplan för dagvatten i linje med Vattenmyndighetens förväntan i
åtgärdsprogrammet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får, tillsammans med berörda förvaltningar, i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
En beslutad dagvattenplan ska finnas årsskiftet 2021/2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
2. Handlingsplan för dagvatten ska verka för att kommunen uppfyller sin del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
3. Handlingsplan för dagvatten ska vara beslutad årsskiftet 2021/2022.

Läs mer om vad en Handlingsplan för dagvatten är för något och vad den behövs
till under följande länk https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-ochavlopp/avloppsvatten/dagvatten/

Patrik Holm
Plan- och exploateringschef
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