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Sammanfattning
Exploateringsnämnden har fått den statliga utredningen Stärkt
lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning (SOU
2020:10) på remiss med svarstid till 2020-07-14. Utredningens
uppdrag har vant att föreslå hur övergödnmgen av vatten kan
minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.
Exploatermgskontoret har inga synpunkter på förslag till nya
etappmål, men ser positivt på utrednmgens förslag att kommuner
tar fram åtgärdsplaner och att Havs- och vattenmyndigheten
tillhandahåller en central stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete
Exploatermgskontoret 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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Miljödepartementet har sänt betänkandet från den statliga
utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen
övergödnmg (SOU 2020: I 0) på remiss till bl.a. Stockholms stad.
Kommunstyrelsen har därefter remitterat betänkandet till
Exploateringsnämnden med svarstid till 2020-07-14. Eftersom
nästa möte med Exploateringsnämnden är 2020-08-27 svarar
exploatenngskontoret med ett kontorsyttrande.
Utrednmgens uppdrag har varit att föreslå hur övergödningen av
vatten kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. De källor
som framför allt bidrar till övergödningen är jordbruk, små
avlopp, avloppsrenmgsverk, tätorter via dagvatten, mdustrier och
skogsbruk. Det tillkommer även näringstillförsel från intern
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omsättning, s.k. internbelastning av fosfor mellan sediment och
vatten I sjöar och kustvatten. Nedfall av kväve från atmosfären är
en annan källa som påverkar. Enligt utredningen är jordbruket
den största källan till antropogen belastning av kväve och fosfor
på våra hav
Utredningen föreslår tre nya etappmål mom det svenska
miljömålssysternet. Etappmålen berör enskilda avlopp,
effektivare gödselanvändnmg och våtmarker. Etappmålet om
enskilda avlopp mnebär att alla enskilda avlopp i kust- och
sjönära områden senast 2030 ska vara utrustade med godkänd
reningstekrnk. För etappmålet om effektivare gödselanvändning
föreslår utredningen att andelen mineralgödsel, av den totala
gödselanvändningen, ska minska till 2030 och för etappmålet om
våtmarker föreslår utredningen att arealen våtmarker ska öka till
2030.
Utredningen föreslår även bl.a. att kommunerna tar fram lokala
åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser mom sma
avrinningsområden De lokala åtgärdsplanerna ska ses som
planerings- och genomförandeverktyg och ska inte regleras i
författning. Utredningen föreslår att de länsstyrelser och
kommuner, där det finns ett behov, ska ha en
åtgärdssamordningsfunktion. Havs- och vattenmyndigheten
föreslås också få i uppgift att tillhandahålla en central
stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete.
Dessutom föreslår utredningen bl.a. ett generellt undantag från
strandskyddet för våtmarker och dammar som har anlagts eller
restaurerats med syfte att minska näringsbelastningen på den
lokala vattenmiljön. Motsvarande undantag för våtmarker och
dammar föreslås även från biotopskyddet. Syftet med dessa
undantag är att stimulera att flera våtmarker och dammar anläggs
i jordbrukslandskapet, där risken för närings läckage är som störst.

Exploateringskontorets synpunkter
Exploateringskontoret har inga synpunkter på utredningens
förslag till nya etappmål, men tycker att det är bra om
åtgärdsarbetet kan öka sitt fokus på att mmska belastningen av
näringsämnen från jordbruket.

Stärkt lokalt ätgärdsarbete, ingen
övergödning (SOU 2020:10). Svar på
remiss

Exploateringskontoret ser positivt på utredningens förslag att
kommuner tar fram åtgärdsplaner Exploatenngskontoret
konstaterar att Stockholms stad är förhållandevis aktiv i arbetet
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med att minska övergödningen av stadens vattenförekomster. De
föreslagna åtgärdsplanerna liknar de lokala åtgärdsprogram som
staden redan planerar att ta fram för samtliga vattenförekomster.
Stockholms stads dagvattenstrategi och handlingsplan för god
vattenstatus kommer att tillsammans med kommande lokala
åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster leda till ökade
möjligheter för staden att klara de vattenrelaterade
miljökvahtetsnormerna och därmed också bidra till en minskad
belastning av näringsämnen. Arbetet leds genom en styrgrupp för
god vattenstatus där berörda förvaltningar är representerade.
Här kan även nämnas att exploateringsnämnden har till uppgift
som markägare att säkerställa genomförande av restaurering av
sjöar och vattendrag när så bedöms nödvändigt. I samarbete med
miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB
genomförde därför exploatenngskontoret en fällning av fosfor i
Brunnsviken under 2019 för att minska den interna belastningen
av fosfor och därmed förbättra Brunnsvikens vattenstatus. En
liknande insats planeras för Djurgårdsbrunnsviken under 2020
Exploateringskontoret tycker att det är ett bra förslag att Havs
och vattenmyndigheten tillhandahåller en central stödfunktion för
lokalt åtgärdsarbete.
Exploateringskontoret är även positivt till utredningens förslag
till ett generellt undantag från strandskyddet och biotopskyddet
för våtmarker och dammar som har anlagts eller restaurerats med
syfte att minska nänngsbelastnmgen på den lokala vattenmiljön.
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