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Exp:
Kommunstyrelsen
MBN/2015:337
§ 38
Yttrande över reviderat förslag till förvaltningsplan för Västerhavets
vattendistrikt, 2015-2021 - Åtgärdsprogram del 4.
Miljödepartementet dnr M2015/02054/Nm (Lst. dnr 537-34925-2014)
Bakgrund
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svenskt lagstiftning via
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en
helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust
och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter, organisationer,
företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet.
Under hösten 2014 presenterade Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
ett samrådsmaterial över förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning. Förslagen var under samråd
perioden 1 november 2014 till den 30 april 2015. Under samrådet samlades behov
och synpunkter in från olika aktörer så beslut sedan fattas utifrån ett så brett
underlag som möjligt.
Orust kommun lämnade i april 2015 ett yttrande där kommunen ställde sig bakom
yttrande från Fyrbodals kommunalförbund och antog skrivelsen som sitt eget.
Under samrådstiden inkom begäran från Jordbruksverket samt tio kommuner att ge
regeringen möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten har
efter samrådets slut beaktat inkomna yttranden och fortsatt dialogen med berörda
myndigheter och kommuner. Det ursprungliga förslaget har med anledning av detta
reviderats. Regeringen beslutade den 19 november 2015 att regeringen ska pröva
förslaget till åtgärdsprogram och att det är det reviderade programmet som ska ligga
till grund för prövningen. Det reviderade förslaget till åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt inkom den 25 januari 2016, eventuella synpunkter ska
vara den 4 mars 2016 Miljö- och energidepartementet tillhanda.
Kommunen bör särskilt yttra sig över i vilken mån det reviderade
åtgärdsprogrammet beaktar tidigare framförda synpunkter gällande de åtgärder som
riktar sig till kommunerna.
Kommunen ges möjlighet att föreslå hur berörda kommunåtgärder kan utformas på
ett annat sätt för att kunna bidra till att förslagen till miljökvalitetsnormer kan följas.
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Allmänna synpunkter;
Vattendirektivet är grunden ett bra regelverk som innebär att miljöproblemen
hanteras systematisk och med en ekologisk utgångspunkt. Kommunen är i
huvudsak positiv till de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet, del 4 i
förvaltningsplanen. Nedan redovisas synpunkter på reviderat förslag;
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande över
remissunderlaget i den del det berör nämndens verksamhet:
I åtgärdsprogrammet ligger det en tung tillsyn- och rådgivningsbörda på
kommunen. Kommunen måste ges ekonomiska förutsättningar att fullt ta ansvar
för att utföra de uppdrag som åtgärdsprogrammet medför för dem. I reviderat
förslag finns inte kommunernas ökade administrativa kostnader beräknade, det står
inte heller att utläsa om ytterligare finansiering för dessa kostnader.
Det behöver säkerställas att det finns långsiktiga principer och system för att
finansiera både förbättringsåtgärder och de resurser som krävs för att se till att dess
åtgärder alls kommer till stånd.
I åtgärdsprogrammet anges kommunens skyldigheter och som alltid med
hänvisning till gällande lagstiftning och åtgärdskrav finns. Åtgärderna skall vara
genomförda inom 3 år.
Frågan är då om det avser inriktningen för åtgärden eller hela omfattningen. Det
framgår inte klart i åtgärdsförslaget.
I Åtgärdspunkten 5 är har kommunerna ånyo tilldelats ett utökat tillsynsansvar utan
ytterligare resurser. Länsstyrelsen bör få en aktiv roll för att samordna insatserna
mellan kommunerna.
Åtgärdspunkt 6 (internbelastningen). Det är en synnerligen svår fråga att hantera
genom enbart tillsyn. Frågorna måste därför belysas i ett större sammanhang. För
att kunna skapa kretslopp av fosfor till jordbruksmarken så krävs betydligt mer
långsiktiga insatser. Risken finns att åtgärderna får en lösningsfokus mot att
kommunerna skall kunna hantera mycket besvärliga långsiktiga frågor, enbart via
tillsynsperspektivet.
__________
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Bilaga
Urklipp av kommunåtgärder

