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Remissen
Exploateringsnämnden har fått betänkandet från den statliga
utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen
övergödning (SOU 2020:10) på remiss från kommunstyrelsen
med svarstid till 2020-07-14. Eftersom nästa möte med
Exploateringsnämnden är 2020-08-27 svarar
exploateringskontoret med ett kontorsyttrande, se bilaga 1.
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Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur övergödningen av
vatten kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. Utredningen
föreslår tre nya etappmål inom det svenska miljömålssystemet.
Etappmålen berör enskilda avlopp, effektivare gödselanvändning
och våtmarker.
Utredningen föreslår även bl.a. att kommunerna tar fram lokala
åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser inom sina
avrinningsområden. Havs- och vattenmyndigheten föreslås få i
uppgift att tillhandahålla en central stödfunktion för lokalt
åtgärdsarbete. Dessutom föreslår utredningen bl.a. ett generellt
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undantag från strandskyddet och biotopskyddet för våtmarker och
dammar som har anlagts eller restaurerats med syfte att minska
näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för miljö och teknik.

Exploateringskontorets synpunkter
Exploateringskontoret har inga synpunkter på förslag till nya
etappmål, men ser positivt på utredningens förslag att kommuner
tar fram åtgärdsplaner och att Havs- och vattenmyndigheten
tillhandahåller en central stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete.
Exploateringskontoret konstaterar att de föreslagna
åtgärdsplanerna liknar de lokala åtgärdsprogram som staden
redan planerar att ta fram för samtliga vattenförekomster.
Exploateringskontoret är även positivt till utredningens förslag
till undantag från strandskyddet och biotopskyddet för våtmarker
och dammar.
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1. Kontorsyttrande om Stärkt lokalt åtgärdsarbete, ingen övergödning
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