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Nr 6. Förslag till dagvattenprogram 
KSN-2010-0700 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna förslaget till dagvattenprogram 
enligt Uppsala Vatten och Avfall AB:s förslag, 
med tillägget ”Bolaget ansvarar också för att föra 
in och testa ny teknik” i avsnittet ”Uppsala vatten 
och Avfalls ansvar”. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup (V) 
reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga A.  
 
Uppsala den 18 december 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lander-
holm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Uppsala Vatten och Avfall AB (UVAB) fick 2 
juni 2010 i samband med antagandet av över-
siktsplan 2010 kommunstyrelsens uppdrag att ta 
fram en dagvattenstrategi. Ett förslag till 
”riktlinjer och anvisningar för dagvatten-
hantering” remitterades till berörda nämnder 
under 2012. UVAB har därefter bearbetat för-
slaget till styrdokument och överlämnat ett 

förslag till dagvattenprogram till kommun-
styrelsen för vidare beredning. Bolagets skrivelse 
redogör även för remissbehandlingen. Bilaga 
 
Föredragning 
Nu gällande struktur för benämning och 
definitioner av styrdokument beslutades av 
kommunstyrelsen 13 april 2011 (§ 73). UVAB 
har efter remissomgången ändrat förslaget så att 
det istället för ”riktlinjer och anvisningar”, som 
antas av kommunstyrelsen, fått formen ”prog-
ram” som ska tas i kommunfullmäktige. På det 
sättet kommer styrdokumentet att gälla även för 
de kommunala bolagen, inte bara nämnderna. 
Vidare menar man från UVABs sida att det låg i 
uppdraget från KS att styrdokumentet skulle 
antas i fullmäktige. 
 
Förutom att avrapportera uppdraget på detta sätt 
föreslår UVAB att styrdokumentet implemen-
teras genom att ett eller flera seminarier hålls för 
kommuntjänstemän och externa aktörer samt att 
ett påbörjat arbete med att ta fram en handbok 
ska slutföras. Handboken ska innehålla råd och 
fördjupningar, bland annat recipientbeskriv-
ningar, kartering av avvattningsstråk/sekundära 
avrinningsvägar, råd om gestaltning i skilda 
miljöer och om ansvarsfördelning. 
 
Programförslaget beskriver inledningsvis förut-
sättningar och centrala faktorer för hantering av 
dagvatten. Därefter formuleras fyra övergripande 
mål för dagvattenhanteringen. Till varje mål 
finns kopplat strategier för hur målen kan uppnås. 
Slutligen redogörs för ansvarsfördelningen mel-
lan skilda aktörer. Programmet ger en god gene-
rell vägledning för fortsatt arbete med dagvatten 
men behöver kompletteras med den handbok som 
nämndes tidigare. UVAB avser fortsätta att leda 
arbetet med handboken inom ramen för det u-
sprungliga uppdraget att ta fram en dagvatten-
strategi. Det är viktigt att arbetet samordnas tids-
mässigt så att tillämpliga delar av resultaten kan 
tillgodogöras i det översiktsplanearbete som nu 
löper (enligt beslut i kommunstyrelsen 7 maj 
2013, § 76). 
 
Kommunledningskontoret arbetar för närvarande 
med ett övergripande program för hela spektrat 
av vattenfrågor i kommunen. Programmet inklu-
derar en kartläggning av vattenresurserna i kom-
munen inklusive nutida och framtida hot och 
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möjligheter. Fokus ligger på utveckling och för-
valtning av vattenresurserna samt målsättningar 
för detta. Programförslaget beräknas kunna antas 
av kommunfullmäktige nästa vår. I samband med 
detta blir det sannolikt lämpligt att införliva 
föreliggande dagvattenprogram som en del av det 
överordnade vattenprogrammet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår slutligen ett mindre 
tillägg i dokumentet med anledning av det ägar-
direktiv till UVAB om att ”…systematiskt stödja 
tillämpningen av ny miljö- och energiteknik” 
som gavs i IVE för 2014-17. På sista sidan, andra 
spalten, andra stycket, före sista meningen bör 
följande ny mening läggas in: ”Bolaget ansvarar 
också för att föra in och testa ny teknik.” 
 
Bilaga A 
S-, MP-, V-reservation 
 
Det nya dagvattenprogrammet kan förbättras 
ytterligare med ytterligare fokus på över-
svämningsproblematiken i Uppsala, där vi behö-
ver begränsa toppflöden och åstadkomma flödes-
fördröjning. 
 
I samband med att hårdgörning av stora mark-
områden görs, eller beslut om var t.ex. snö-
upplägg ska göras måste ett tydligare fokus på 
dagvattenfrågan finnas i ett tidigare skede, så att 
inte recipienter förorenas eller drabbas. Det borde 
finnas ett större fokus på miljöpåverkan i dessa 
sammanhang. 
 
I Mälarens Vattenvårdsförbund finns projektet 
”Mälaren vatten för miljoner”. Ett av kompetens-
områdena i detta samverkansprojekt mellan kom-
muner runt Mälaren är dagvattenfrågan. Uppsala 
bör återigen ta upp frågan att gå med i projektet 
för att få tillgång till ännu mer kompetens på 
dagvattenområdet. 
 














































































































