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§62

Remissvar Vattenmyndigheternas samråd (KS 2017/467)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget förslag till beslut.
Deltagande i beslut
Rasmus Möller (M) och Pär Johnson (L) deltar inte i beslutet i ärendet.

Sammanfattning
Vattenmyndigheterna har skickat ut förslag rörande vattenförvaltning på samråd. Samrådet
omfattar två separata samråd:
* Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten
och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande
ämnen (koppar och zink) i ytvatten.
* Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets och Södra
Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inhämta miljö- och byggnämndens,
samhällsbyggnadsnämndens och teknisk servicenämnds yttrande innan kommunens yttrande i
frågan sammanställs.
Yrkande
Jonas Sundström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Jonas Sundströms (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla yrkandet.
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Tjänsteskrivelse Vattenmyndigheternas samråd
Bilaga Remissvar Vattenmyndigheternas samråd
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MBN § 35, 2018-03-07 - Yttrande på remiss vid Vattenmyndigheternas samråd
SBN § 26 Yttrande remiss Vattenmyndigheternas samråd 2017-2018
Bilaga till SBN § 26 Yttrande remiss Vattenmyndigheternas samråd 2017-2018
TSN § 9 Yttrande gällande Vattenmyndighetens samråd 2017-2018
KSAU § 261 Vattenmyndigheternas samråd 2017-2018
Samrådsdokument Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor
Förslag till åtgärdsprogram 2018-2018 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS
i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt - Samrådshandling
Bilagor A-E till Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i
ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt - Samrådshandling
Förslag till reviderade föreskrifter om miljökvalitetsnormer
Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och
zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade
biotillgängliga halter - Samrådshandling
Missiv Vattenmyndigheternas samråd
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