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§ 114 Dnr BN 2022/00157-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan dagvatten i Västerås och 
Dagvattenpolicy i Västerås 

Beslut 
1. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet och svar ska lämnas senast 28 april. 
Dagvattenpolicyn ska följa och bidra till att ambitionerna i Västerås stads 
Program för ekologisk hållbarhet och Handlingsplan för yt- och grundvatten 
uppfylls. Den redogör för att frågan blir allt viktigare med hänsyn till att 
högre krav ställs på våra vatten samtidigt som klimatförändringarna 
förväntas ge kraftigare skyfall och längre perioder med ihållande regn som vi 
måste klara av att hantera. Policyn redovisar 10 riktlinjer med lite olika 
karaktär och redogör för riktvärden för halter av olika ämnen i vattenutsläpp 
till tre skilda recipientkategorier. 
Handlingsplanen beskriver lagstiftning och stadens aktuella styrande 
dokument, liksom ansvarsfördelning mellan koncernens förvaltningar och 
bolag.  Den innehåller också en uppföljning av åtgärder i den föregående 
handlingsplanen och förslag till nya åtgärder för den kommande perioden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 
förslag till beslut: 
1. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 
beslutar enligt detta. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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