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1. Inledning 

Mjölby kommun strävar efter att vara en hållbar kommun över tiden. 

Ändamålet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som 

gäller för hantering av dagvatten i Mjölby kommun. Målet är en långsiktig 

hållbar fungerande dagvattenhantering där krav uppfylls och flöden regleras. 

Olika lagar och regler styr dagvattenhanteringen i Sverige. De viktigaste är plan- 

och bygglagen, miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. På EU-nivå 

finns ramdirektivet för vatten. Flera av de globala hållbarhetsmålen enligt 

Agenda 2030 kopplar till en hållbar dagvattenhantering. De globala miljömål 

som har en tydlig koppling till dagvattenhantering är: mål 6 Vatten och sanitet, 

mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 

15 Ekosystem och biologisk mångfald. 

 

Dagvattenpolicyn riktar sig till tjänstepersoner, politiker, fastighetsägare, 

verksamhetsutövare, exploatörer med flera. Dagvattenpolicyn och tillhörande 

styrdokument ska följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av 

exploateringsavtal, vid VA-anmälan samt i förvaltningarnas övriga arbete. 

 

Dagvatten kan förenklat definieras som regn och smältvatten som rinner av från 

byggnader, infrastruktur och andra hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från 

bebyggelse därtill processvatten från verksamheter till exempel kylvatten. Tar 

man inte hand om dagvattnet, kan det ge upphov till översvämningar eller föra 

samhällets föroreningar ut i sjöar och vattendrag.  

 

 

2. Syfte 

Dagvattenpolicyn ska vara vägledande och styra kommunen för att säkerställa 

en hållbar dagvattenhantering i hela kommunen. Dagvattenpolicyn beskriver 

vilka grundprinciper som gäller vid hantering av dagvatten i kommunen samt  

ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Dagvatten påverkar och har betydelse 

i samhället, och med dagvattenpolicyn klargörs kommunens avsikt för att nå en 

hållbar dagvattenhantering. Gemensamt kan vi nå en hållbar 

dagvattenhantering.  
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3. Inriktning 

I Mjölby kommun ska dagvatten hanteras enligt följande principer:   

 

 

1. Dagvattnet ska inte ha en negativ påverkan på miljön, hälsa eller 

egendom.  

1.1 Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, 

dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Utformningen ska, där 

det är möjligt, medföra ökade estetiska värden samt rekreations- och 

naturvärden. Vid utformning ska det säkerställas att dagvattenanläggningen 

behåller sin tilltänkta funktion över tid.  

 

1.2 Belastningen på dagvattensystem ska vara så liten som möjlig från enskilda 

fastigheter, andra fastigheter och allmän platsmark. Kommunens arbete ska leda 

till minskad dagvattenbildning, motverka uppkomsten av höga dagvattenflöden 

och utjämna dagvattnet nära källan.  

 

1.3 Dagvattenanläggningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar 

och med hänsyn till klimatförändringarnas effekter. 

 

2. Kommunens förvaltningar ska gemensamt arbeta för en hållbar 

dagvattenhantering och samarbeta med fastighetsägare och exploatörer i 

dagvattenfrågan. 

 

2.1 Hantering av dagvatten ska diskuteras tidigt i kommunens planer och projekt.  

I samband med detta ska det avgöras vem som blir ansvarig för kostnaden för 

dagvattenhanteringen. 

 

2.2 Kommunen ska vara aktiv i de dikesföretag, vattenavledningsföretag och dylikt 

som kommunen är delägare i. 

 

2.3 Kommunen ska informera fastighetsägare hur man på olika sätt ska ta hand om 

sitt dagvatten. 
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4. Ansvar och uppföljning 

Kommunens ansvar för dagvattenfrågan är fördelat på flera olika aktörer. 

Nämnderna har efter beslut i kommunfullmäktige ansvar att utföra arbete inom 

respektive förvaltning. Förvaltning och bolag har i sin tur i uppdrag från 

respektive nämnd och styrelse att utföra det praktiska arbetet.  

Den politiska organisationens ansvar 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för översiktsplaner och har därmed 

övergripande ansvar för att hänsyn tas till dagvattenfrågan i kommunens 

översiktsplaner. Kommunstyrelsen är även ansvarig nämnd för kommunens 

exploateringsfrågor och därmed ansvarig för att dagvattenfrågan kan lösas i 

kommunens exploateringsområden. Kommunstyrelsen är ansvarig för 

fastställande av säkerhetsnivå för skydd av anläggningar och byggnader när det 

allmänna avloppssystemet är fyllt. Säkerhetsnivån kan anges som återkomsttid 

för marköversvämning med skador på byggnader. Byggnads- och 

räddningsnämnden 

Byggnadsnämnden är ansvarig nämnd för detaljplaner och därmed ansvarig för 

att detaljplaner reglerar dagvattenfrågan i enighet med denna dagvattenpolicy 

och riktlinjer. Nämnden är även ansvarig för kommunens bygglovshantering 

och därmed ansvarig för att dagvattenfrågan regleras i bygglovsärenden utefter 

de krav som ställs i detaljplaner och de som finns i övrig lagstiftning. 

Miljönämnden 

Miljönämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen och 

ansvarar därför för dagvattenfrågan ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. 

Detta innebär att nämnden är ansvarig för att ställa krav på verksamheter och 

allmänhet, så att inte dessa bidrar till att förorena dagvatten. Miljönämnden 

ansvarar även för att ställa krav på att dagvatten hanteras så att 

miljökvalitetsnormer kan följas. 

Miljönämnden ansvarar även för den kommunala naturvården, vid utformning 

av dagvattenanläggningar kan flora och fauna beröras. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden är ansvarig för kommunens fastigheter, gator- och parker 

samt vatten, avlopp och avfall. Tekniska nämnden ansvarar för att dagvatten 

från kommunens fastigheter och allmän platsmark hanteras så att det inte 

förorenar recipienter eller skadar mark och byggnader genom till exempel 

översvämningar. I egenskap av VA-huvudman är tekniska nämnden ansvarig 

för bortledande och rening av dagvatten inom verksamhetsområdet för 

dagvatten. 
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Fastighetsägaren/ verksamhetsutövaren 

Enligt miljöbalken är det den som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet 

som ska skaffa sig den kunskap som behövs för att förebygga miljö- och 

hälsomässiga risker. Det är även den som vidtar en åtgärd eller driver en 

verksamhet som ska visa på att åtgärden inte medför någon olägenhet för 

människors hälsa eller skada för miljön. 

Uppföljning 

Tekniska nämnden  prövar aktualiteten av dagvattenpolicyn en gång per 

mandatperiod. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens Förvaltning 

Telefon: 0142-850 00 

E-post: mjolbykommun@mjolby.se 

Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby 

 

 

 


