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Kommunstyrelsen
Handläggare: Elin Liljebäck Nilsson

Remissvar Vattenmyndigheternas samråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att yttra sig kring Vattenmyndigheternas samråd i enlighet med
bilaga ”Remissvar Vattenmyndigheternas samråd”.

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.

Ärendebeskrivning
Vattenmyndigheterna har skickat ut förslag rörande vattenförvaltning på samråd. Samrådet
omfattar två separata delsamråd:
• 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 beslutade (KS § 261, 2017-11-29) att inhämta miljö- och
byggnämndens, samhällsbyggnadsnämnden och teknisk servicenämnds synpunkter inför
kommunens samlade svar på samrådet.
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Nämndernas bedömning
Teknisk servicenämnd har beslutat att avstå från att yttra sig och hänvisar till att
förvaltningen redan har yttrat sig i andra forum och att förvaltningen tillstyrker planen (TSN
§ 9, 2018-02-12).
Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden behandlade samrådet vid
nämndernas möten i mars (SBN § 26, 2018-03-06), (MBN § 37, 2018-03-07). Båda
nämnderna fattade beslut i enlighet med förvaltningens förslag till remissvar.
Miljö- och byggnämnden var inte enig, ledamöterna Kent Thorstensson (M) och Kenneth
Holgersson (KD) reserverade sig med hänvisning till Kent Thorstenssons yrkande om att
punkt 9 i förvaltningens förslag till yttrande skulle arbetas om.
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i enighet då det inte finns någon proposition
eller några reservationer protokollförda. Två ledamöter har lämnat protokollsanteckningar:
”Kent Folkesson (C) ställer sig inte bakom remissvaret på grund av att det finns en rad
oklarheter kring grundförutsättningarna för det fortsatta arbetet, bland annat utredning
kring kraftig modifierade vattendrag.
Veronica Berling (L). Liberalerna ställer sig inte bakom förslaget då vi inte kan godkänna att
människor inte får elda i sina kaminer. Vidare finns det flera frågetecken kring storskalig
förbränning. Det är känt att vi har höga dioxinhalter i vår fisk i Vänern. Storskalig
förbränning i form av t ex vårt värmeverk släpper ut dioxiner. Värmeverk uppmanas i
beslutsunderlaget att elda miljövänligt och med biobränslen. Detta kommer att innebära en
merkostnad då vi i dagslägen importerar sopor från England, dessa får vi betalt för och det är
inte biobränsle. Frågor om småskalig förbränning, storskalig förbränning samt ökade
kostnader bör utredas vidare. Målet är rent vatten och dioxinfri fisk i vårt biosfärområde i
vårt hållbara Lidköping.”

Bedömning
Lidköpings kommuns vision är att vara en välkomnande och hållbar kommun. Tillgången till
rent vatten är en avgörande fråga – nu och i framtiden. Kommunen har målformuleringar
kring vatten som ligger i linje med överordnade samhällsnivåers mål. Dessa återfinns bland
annat i Miljöplanen och den vattenplan som är under utarbetande.
De tjänstemannaförslag som ligger till grund för miljö- och byggnämndens respektive
samhällsbyggnadsnämndens remissvar har utarbetats av de tjänstepersoner som har störst
sakkunskap inom området. Teknisk servicenämnds ställningstagande, att inte yttra sig,
baseras på att förvaltningen haft möjlighet att yttra sig i andra forum och att de tillstyrker
planen.
De yrkanden och protokollsanteckningar som förekommit vid nämndernas behandling av
remissvar förefaller illustrera den debatt som råder mellan ekonomiska och miljömässiga
intressen på kort sikt.
Det har inte framkommit annat i beredningen av ärendet än att de underlag som legat till
grund för miljö- och byggnämndens respektive samhällsbyggnadsnämndens beslut bör
utgöra kommunens yttrande.
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Beslutet ska skickas till
Elin Liljebäck Nilsson, utvecklings- och kommunikationschef
Linda McCullough, utredare/projektledare
Vattenmyndigheterna (genom webbenkät)
Miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Teknisk servicenämnd
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