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Handläggare

Stefan Fredriksson,

Remiss: Samråd om viktiga vattenfrågor, Norra
Östersjön
Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västmanlands län, som är vattenmyndighete
för Norra östersjöns vattendistrikt har tagit fram
samrådsdokumentet Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns

vattendistrikt – Översikt över väsentliga frågor inför arbetet
med förvaltningsplan 2021-2027..
Vattenförvaltingsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten
bedrivs i 6-årscykler. Under förvaltningscykeln hålls, inför
viktiga ställningstanden och beslut, samråd där alla berörda
och intresserade har möjlighet att lämna synpunkter.
Samrådsremiss från Länsstyrelsen i Västmanlands län har
inkommit till Haninge kommun för ev yttrande, daterad
2019-05-02, dnr 537-1716-19, som skall besvaras senast den
1 november 2019
Förvaltningens synpunkter

I samrådet för viktiga vattenfrågor framtagen av länsstyrelsen
i Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra
Östersjöns vattendistrikt lyfts följande:
- Vilka är de största utmaningarna för att bevara och
förbättra

vattenmiljöerna i Norra Östersjöns

vattendistrikt?
- Vad behöver prioriteras på lång och kort sikt för att
förvaltningen

av vattnet ska bli ännu bättre.
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Samrådet ger Haninge kommun möjlighet att lämna
synpunkter på vad som bör prioriteras inom vattenvård och
vattenförvaltning och på så sätt påverka inriktningen på det
arbete som ska genomföras framöver.
Länsstyrelsen i Västmanlands län önskar svar på ett antal
frågor:
Länsstyrelsens frågor och förvaltningens synpunkter:

1. Har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
fångat

upp de viktigaste vattenfrågorna i

samrådshandlingen?
Förvaltningen anser att Vattenmyndigheten i Norra
Östersjöns vattendistrikt har fångat upp de viktigaste
vattenfrågorna i samrådshandlingen.

2. Saknar ni någon viktig fråga? Eller är det något som borde
prioriteras om?
Förvaltningen anser att frågorna bör prioriteras om för att
åtgärdstakten ska öka. Vi behöver prioritera faktainsamling
för att öka vår kunskap om vattnets tillstånd för att få ett
bättre underlag för att ta fram ett prioriterat åtgärdsprogram
för vatten.

3. Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka
lösningar ser

ni?

Förvaltningen ser vikten av att skapa en förståelse för
förvaltningars och avdelningars olika uppdrag så att vi kan
samverka och skapa gemensamma lösningar.
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4. Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med
vattenfrågor? Vilka behöver samverka och om vad?
Förvaltningen föreslår att samverkan bör ske med Strategisk
Planering, Planavdelningen, Bygglov, Mark och Exploatering,
VA-avdelningen och Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund,
SMOHF.
Ett tydligt exempel är hur kommunen har prioriterat att bygga
ut kommunalt vatten och avlopp till fastigheter med enskilt
avlopp. I dagsläget finns ca 8000 enskilda avlopp.
Kommunens VA-plan som antogs 2015 är under revidering
och SMOHF, Planavdelningen och VA-avdelningen arbetar
med att bedöma och prioritera de olika områdena.

5. Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara
mer

användbart i ert arbete? Finns det exempelvis

delar som behöver

förtydligas, i så fall hur? Borde

åtgärdsprogrammet vara ännu mer

regionalt anpassat än

vad det är idag?
Förvaltningen önskar en tydligare ansvarsfördelning i
kommunerna när det gäller vatten. Detta skulle underlätta
genomförandet av kommunens lokala åtgärdsprogram. Detta
kommer även att underlätta för myndigheten att ställa krav
och följa upp.

6. Övriga synpunkter om vattenförvaltning?
Förvaltningen har inga övriga synpunkter.
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Underlag för beslut

- Remiss från Länsstyrelsen i Västmanlands län, som också
är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt,
2019-05-02

Samråd om Viktiga vattenfrågor i

Norra Östersjöns vattendistrikt.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt
eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF
För kännedom: Va-avdelningen

