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Yttrande över dagvattenpolicy för Lomma kommun 

 
 
Inledning 
Tekniska nämnden fick 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att, som en åtgärd i 
miljömålsdokumentet, utarbeta en dagvattenpolicy för Lomma kommun. Dagvattenpolicyn ses som 
ett kommunövergripande dokument och utgör underlag för den fysiska planeringen i Lomma 
kommun. 
 
Dagvattenpolicyn för Lomma kommun ska vara ett stöd för att säkerställa en hållbar och 
klimatanpassad dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn ska innefatta genomtänkta, miljöanpassade 
och kostnadseffektiva grundprinciper och riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras.  
 
Tekniska nämnden har upprättat förslag till dagvattenpolicy som är uppdelat i två delar: 
 

- Grundprinciper och riktlinjer, vilken presenterar fastställda grundprinciper som gäller för ny 
och befintlig miljö på såväl enskild som allmän mark inom kommunen. Utifrån grund 
principerna presenteras riktlinjer för olika områden. 

- Kunskapsunderlag, vilken presenterar aktuellt kunskapsunderlag för en hållbar hantering så 
som ansvarsfördelning mellan olika aktörer, styrande regelverk, förutsättningar i Lomma 
kommun samt exempel på hållbara dagvattenlösningar. 

 
Tekniska nämnden har, vid sammanträdet 2019-05-06 (TN § 39/19), beslutat remittera förslaget till 
dagvattenpolicyn till nämnderna. 
 
 
Yttrande 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ser positivt på att kommunen har en plan för 
genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva grundprinciper och riktlinjer för hur dagvatten 
ska hanteras. 
 
Förvaltningen konstaterar att barn och ungdomar i stor omfattning nyttjar kommunens olika 
utemiljöer, både som en del i utbildningen i för- och grundskola och som rekreationsyta. 
Förvaltningen understryker därför betydelsen av att god säkerhet beaktas vid de ytor där dagvatten 
tas omhand och släpps ut för att minimera risk för tillbud. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till 
dagvattenpolicy för Lomma kommun. 
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