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Yttrande om ny förvaltningscykel för vattenförvaltningen Södra
Östersjön
Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:
Förvaltningsplan
Nämnden anser att förvaltningsplanen är detaljerad och välutarbetad med en
tydlig redogörelse för vad som gjorts i förvaltningscykeln för 2009-2015
samt hur arbetet ska fortskrida för cykeln 2015-2021. Miljö- och
byggnämnden vill lyfta fram två områden angående förvaltningsplanen.
Miljöövervakning är en viktig del för att kunna följa upp arbetet med
vattenförvaltningen. Det är också av vikt att ha ett bra underlag för att kunna visa
på de miljöproblem som finns kopplade till vatten. Vattenförvaltningen har
tidigare fått kritik av Europeiska Unionen för att inte göra tillräckligt inom
miljöövervakning. Information och data om våra vattenförekomster samlas in av
många olika parter och det är viktigt att dessa samordnas för att skapa en bättre
övergripande bild.
I samrådsmaterialet lyfts det internetbaserade vatteninformationssystemet (VISS)
fram som ett verktyg, användbart för samtliga som berörs av vattenförvaltningen.
I VISS är det möjligt att se vattenförekomsters status, bedömningsunderlag och
föreslagna åtgärder för att förbättra vattnet. För att fler ska använda VISS bör
användarvänligheten ses över och en manual eller lathund bör tas fram.
Åtgärdsplan
Det försurande nerfallet, från framförallt svaveloxid och kväveoxid har
minskat. Dock kvarstår den försurande påverkan från skogsbruk och
fartygstrafik. Det kan antas att en större efterfrågan på biomassa och en ökad
produktion, som en effekt av ett förändrat klimat kommer medföra att
skogsbrukets påverkan på sjöar och vattendrag kommer att öka. Försurning
behandlas något ytligt i förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet trots att
påverkan fortfarande är stor och utbredd.
Miljö- och byggnämnden efterfrågar tillsynsvägledning för att på ett mer effektivt
vis beakta påverkan på vatten i tillsynsarbetet. I frågan om diffusa utsläpp och att
ställa krav för att nå miljökvalitets normer är det inte tydligt vilka krav som
kommunen kan ställa. För att kunna arbeta aktivt i tillsyn med åtgärd 1, 2, 3 och 4
krävs tillsynsvägledning för vilka krav som är rimliga att ställa på
verksamhetsutövare. Exempelvis saknas vägledning för tillsyn på
avloppsledningsnät och mindre reningsverk (åtgärd 4) och inom förorenad mark
(åtgärd 1). För att kunna bedriva effektiv tillsyn inom dessa områden krävs
tydligare uppdrag till Naturvårdsverket och Länsstyrelserna att arbeta med
tillsynsvägledning.
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Åtgärd 5 innebär att kommunen ska minska närsaltsbelastningen ytterligare
genom kompletterande åtgärder, så som musselodling, förutom att minimera
utsläpp från exempelvis reningsverk. För denna åtgärd upplevs svårigheter med
bedömning om när en vattenförekomst bedöms att inte uppfylla betinget avseende
kväve och fosfor. Vattenmyndigheten borde samråda med kommunen för att
bättre underbygga den data som ligger till grund för åtgärdsprogrammet. Ur ett
kommunalt perspektiv upplevs svårigheter med att verkställa åtgärden. Dels finns
för lite kunskap om var dessa åtgärder ska sättas in, dels saknas resurser. För att
kunna minska närsaltsbelastningen med de åtgärder som föreslås ser kommunen
vattenråden som en viktig part. Incitament och resurser för att råden ska
genomföra de föreslagna åtgärderna bör prioriteras.
Redogörelse för ärendet
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat Förslag till
förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till
åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 20152021 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Förvaltningsplanen innehåller en
sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen på
kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också inriktningen för
kommande arbete i vattendistriktet. Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på
statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status
inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger vilken kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. MKN är utgångspunkten för de
föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Enligt vattenförvaltningen får
åtgärdsprogrammet bara riktas mot myndigheter och kommuner. De ska genom
sin tjänsteutövning och tillgängliga styrmedel se till så att miljökvalitetnormerna
för vatten följs och att de fysiska åtgärder som behövs genomförs.
Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att MKN
ska kunna följas. I åtgärdsprogrammet beskrivs även de samhällsekonomiska
konsekvenserna av åtgärdsprogrammet. Till åtgärdsprogrammet finns också en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Förslagen är remitterade till myndigheter, länsstyrelserna och kommunerna, vilka
ges möjlighet att lämna yttrande.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att nämnden ska anta yttrandet.
Upplysningar
Yttrande på remissen ska vara Vattenmyndigheten tillhanda senast den 30 april
2015, svar ska lämnas via webbenkät.
Miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden lämnar yttrande som
sammanställs och antas av kommunsstyrelsen som ett gemensamt yttrande från
Ljungby kommun.
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