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§ 66

MOS.2021.0194

Yttrande över Vattenmyndighetens samråd om Förvaltningsplan,
Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer med mera
Ärendebeskrivning
Alla länder i EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av
det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. I Sverige
är det vattenmyndigheterna i de fem vattendistrikten som ansvarar för genomförandet
av vattendirektivet i Sverige. Genomförandet regleras i olika lagstiftningar varav
Miljöbalkens regler om åtgärdsprogram och så kallade miljökvalitetsnormer och
Vattenförvaltningsförordningen är de viktigaste. Grunden i vattenförvaltningen är 6årscykler där vattenmyndigheterna i varje cykel arbetar med bland annat
kartläggning och analys, statusklassning och framtagande av åtgärdsprogram,
förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Vattenförvaltningen är adaptiv, vilket
betyder att arbetet anpassas till de nya frågeställningar som dyker upp under arbetets
gång. Klassiska miljöproblem som övergödning och fysisk påverkan (uträtning,
avsänkning, fördjupning m m) av sjöar och vattendrag har funnits med från början
medan nya problem som till exempel läkemedelsrester, mikroplaster, PFAS samt
torka och vattenbrist till följd av klimatförändringar har kommit upp under senare år.
Det nu aktuella ärendet handlar om att vattenmyndigheterna har bjudit in till samråd.
Samråd med berörda, såväl myndigheter som intresseorganisationer, företag och
privatpersoner, är en viktig del i arbetet genomförandet av vattenförvaltningen.
Därför genomför nu vattenmyndigheterna samråd kring förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka i arbetet med genomförandet av vattenförvaltningen i Sverige
åren 2021–2027. Syftet med samrådet är att få in synpunkter från olika aktörer så att
beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag och så god förankring som möjligt bland
berörda aktörer. Sista dag för yttrande är den 30 april 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Vattenmyndighetens samråd beträffande bland annat
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för 2021-2027
 Miljö och Samhällsbyggnads yttrande angående vattenmyndighetens samråd
beträffande bland annat åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och
förvaltningsplan för 2021-2027
 Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Södra Östersjön
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Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Västerhavet
Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 Södra Östersjön
Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 Västerhavet
Föreskrift miljökvalitetsnormer Södra Östersjön
Föreskrift miljökvalitetsnormer Västerhavet
Förslag till delförvaltningsplan Södra Östersjön
Förslag till delförvaltningsplan Västerhavet
Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram Södra Östersjön
Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram Västerhavet
Missiv Samråd om vattenförvaltning Södra Östersjön
Missiv Samråd om vattenförvaltning Västerhavet

Beredning
Arbetet med vattenförvaltningen har gjort att vattenfrågorna har fått en högre status
genom att krav på genomförande av åtgärder, för att uppnå beslutade
miljökvalitetsnormer, har riktats mot myndigheter och kommuner. För kommunernas
del har åtgärderna handlat mycket om tillsyn inom miljöområdet och hänsynstagande
till miljökvalitetsnormer i den fysiska planeringen. Bedömningen är att det inte skett
så stor förändring av miljötillsynen som redan innan åtgärdsprogrammen jobbade
med de åtgärder som vattenmyndigheterna lyfter fram. I den fysiska planeringen har
det troligen skett lite större förändringar och man jobbar numera mer aktivt med
vattenfrågorna i planarbetet.
På senare tid har organisationen av och effektiviteten i den nuvarande
vattenförvaltningen ifrågasatts. Till och med efter drygt 15 år med vattenförvaltning i
Sverige har det endast skett få, om ens några, konkreta förbättringar av statusen i
olika vatten till följd av genomförande av åtgärderna i vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram. Den största nyttan med vattenförvaltningens genomförande är
troligen istället att den samlade kunskapen om våra vatten och om vad som påverkar
dem har ökat. Vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66) riktade i sitt
betänkande kritik mot vattenförvaltningen och föreslår i princip att de regionala
vattenmyndigheterna läggs ner. Istället föreslås att mer ansvar läggs på
Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sveriges Geologiska
Undersökning. Dessutom trycker utredningen på att mer ansvar bör läggas på
kommunerna att tillsammans med länsstyrelserna samordna åtgärdsarbete på
avrinningsområdesnivå. Vattenförvaltningsutredningens förslag har dock ännu inte
beretts och ingen omorganisation verkar därför vara nära förestående.
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Generella synpunkter
- Kommunen menar att Förvaltningsplanen är en bra sammanställning och
beskrivning av arbetet och situationen i vattendistriktet just nu.
- Kommunen menar också att det är positivt att Åtgärdsprogrammet har
vidareutvecklats och utvidgats med flera nya relevanta åtgärder med koppling till
aktuella problemställningar, bland annat torka. Åtgärderna behöver nu genomföras
brett och implementeras för att förbättringar i vattenförekomsterna ska kunna
åstadkommas. Det är även viktigt att utveckla möjligheterna till att kunna genomföra
åtgärder där de gör störst nytta och är samhällsekonomiskt mest lönsamma.
- Kommunen menar att vattenförvaltningens generella arbetssätt, med att
Vattenmyndigheten i Åtgärdsprogrammet ger andra myndigheter ramuppdrag men
lämnar detaljregleringen åt myndigheterna själva, i teorin är bra, men ställer sig ändå
tveksam till effektiviteten då det ännu inte visats att arbetssättet lett till några
omfattande förbättringar i vattenförekomsterna.
- Den ekonomiska styrningen saknas fortfarande och det är fortfarande tydligt att
många förorenare inte betalar.
- Trots tydliga försök att öka tillgängligheten och läsbarheten av materialet så är
dessa mycket omfattande dokument fortsatt en produkt för specialister och det är
svårt att se den enskilde medborgarens möjligheter att delta i processerna så som
det är avsett.
- Det har nu gått mer än 15 år sedan vattendirektivet implementerades i Sverige och
fortfarande har vattenmyndigheterna inte redovisat hur många vattenförekomster
vars status har förbättras till följd av genomförandet av åtgärderna i
åtgärdsprogrammet. Detta är en del av det stora trovärdighetsproblem som
vattenförvaltningen har i den form som det är organiserat i Sverige idag.
- Kommunen menar slutligen att det är bra att Vattenmyndigheten använder sig av
många olika styrmedel och på så sätt låter experter inom olika områden och på olika
myndigheter vara med och påverka arbetet.
Fördjupade synpunkter finns i förvaltningens yttrande som benämns ”Miljö och
Samhällsbyggnads yttrande angående vattenmyndighetens samråd beträffande bland
annat åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för 2021-2027".
Beslut
- Att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och skicka det till
vattenmyndigheterna
Beslutet justeras omedelbart
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Beslutet skickas till
Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt:
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt:
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Paragrafen är justerad
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§ 67

MOS.2021.0295

Igångsättningstillstånd för ombyggnation av Slånbacksvägen
Ärendebeskrivning
Projektet gäller en ombyggnation av Slånbacksvägen och del av Sturegatan i
samarbete med VA SYD. Nämnden har informerats om projektet den 24 februari
2021, MOS.2021.0082.
Budget för projektet finns antaget i kommunens budgetdokument och uppgår till 5
mnkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Igångsättningstillstånd för ombyggnation Slånbacksvägen
Beredning
Projektet är initierat av VA SYD och framtagande av förfrågningsunderlag har gjorts
i samarbete med avdelningen för Gata, trafik och park. VA SYD har genomfört
upphandlingen av entreprenaden. Vinnande anbud har tilldelats entreprenör Barslund
med den totala anbudsumma 4 507 645 kr, varav kommunens del utgör 1 460 000 kr.
Entreprenaden sträcker sig längs Slånbacksvägen till korsningen Sturegatan/
Fäladsvägen.
VA SYD har beslutat att byta ut den kombinerade ledningen på sträckan och ersätta
den med en ledning för spillvatten och en ledning för dagvatten (duplikatsystem).
MERAB har kommit med synpunkter på framkomligheten längs Slånbacksvägen.
Idag har gatan smala gångbanor på båda sidor om gatan och körbanan är väldigt
smal. Gångbanorna är cirka 1 meter breda och körbanan 5 meter. Detta innebär att
MERAB inte kan ta sig fram på Slånbacksvägen om det finns parkerade bilar. Även
boende har utryckt svårigheter att ta sig fram om det finns parkerade bilar på gatan.
”Program för offentlig miljö” behandlar kulturmiljön i bland annat Eslövs tätort. Den
belyser vikten av att ta tillvara på de karaktärsgivande element som ger
upplevelsevärde till tätorten. Ett sådant element är grustrottoarerna som finns i
bostadsområdet Backarna. Trottoarerna längs Slånbacksvägen och del av Sturegatan
har idag betongplattor av olika slag och beläggningen är inte enhetlig.
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Den nya gestaltningen har tagit hänsyn till framkomlighetsproblemen på
Slånbacksvägen och återställer den ursprungliga kulturmiljön. Längs Slånbacksvägen
kommer det anläggas en grusad gångbana på den norra sidan så att körbanan
breddas. Längs Sturegatan kommer det att anläggas grusade gångbanor på vardera
sidan av gatan. Den gatan är betydligt bredare än Slånbacksvägen. Infarterna till
fastigheterna kommer att få en smågatstensbeläggning för att motverka sättningar
och håligheter i gångbanan.
I korsningen mellan Sturegatan och Fäladsvägen kommer en raingarden att anläggas
för att ta hand om dagvatten. Raingarden är en planteringsyta vars syfte är att ta hand
om dagvatten lokalt istället för att belasta ledningssystemet. Det kommer även bli ett
vackert inslag i gatumiljön.
VA SYD och avdelningen för gata, trafik och park kommer tillsammans att
informera boende både inför byggstart och under entreprenadtiden.
Genomförande
Organisation för genomförande för Eslövs kommun:
Ombud: Christel Wohlin
Projektledare: Katrin Andersson
Byggledare: Thomas Rosenqvist Afry
VA SYD:
Ombud och projektledare: Fredrik Nilsson
Kostnader
Byggherrekostnader

314 784 kr

Entreprenadkostnad, Eslövs
andel

1 460 000 kr

Oförutsedda kostnader 15%

219 000 kr

Byggledning 3%

44 000 kr

Projektering

441 000 kr

Summa

2 478 784 kr
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Beräknade kostnader för avskrivning och internränta 1,25 %:
År 1: 58 400 kronor + 18 250 kronor = 76 650 kronor
Den beräknade kostnaden för avskrivning och internränta är första året 76 650
kronor. Beräkningarna bygger på en uppskattad nyttjandeperiod för hela projektet.
Vid projektets avslut kommer fördelning i olika komponenter att göras enligt
nedlagda utgifter för respektive komponent och avskrivning kommer ske utifrån
respektive komponents nyttjandeperiod. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
kompenseras för faktiska kapitalkostnader enligt gällande rutin.
Driftkostnad under garantitiden 14 100 kronor. Projektet övergår i den kommunala
driften fr o m 2023.
Tidplan
Slutbesiktning juli 2021.
Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
ge igångsättningstillstånd för ombyggnation av Slånbacksvägen. Förutsättningen för
tilldelade investeringsmedel är att utökade driftskostnader kompenseras fr o m år
2023.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott - För beslut
Paragrafen är justerad
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