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Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden gav i Flerårsstrategi 2017-2019 miljöskyddskontoret i uppdrag att
tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram en handlingsplan för hur Alingsås
kommun ska arbeta med EU:s Vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG).
I december 2016 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt om
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattendistriktens
vattenförekomster för förvaltningsperioden 2016-2021. Kommunen ska vidta de åtgärder
som behövs enligt åtgärdsprogrammet för vatten (MB 5 kap 8 §) samt för att
miljökvalitetsnormerna ska uppnås (MB 5 kap 3 §). Oftast handlar dessa kommunåtgärder
om att vidta administrativa åtgärder som beskriver hur olika styrmedel behöver nyttjas eller
utvecklas. I de flesta fall innebär det att kommunen sedan i sin tur ska ställa krav på andra
aktörer för att miljökvalitetsnormerna ska följas.
Miljöskyddskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen gått igenom de åtta kommunåtgärder som beslutats av vattendelegationen för
Västerhavets vattendistrikt. Pågående verksamhet inom kommunen som berör
åtgärdsprogrammet har preciserats, behov har identifierats och ett antal åtgärder har pekats
ut i en Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun, se bilaga.
En självklarhet för samtliga förvaltningar är att respektive verksamhet i sitt ordinarie utövande
skall ta hänsyn till god vattenstatus. Svårigheten är att många behov som identifierats medför
merkostnader som både enskilda och skattefinansiering skall stå för och därmed har dessa
inte preciserats som åtgärder.
Det bör poängteras att för att kunna genomföra åtgärderna i handlingsplanen måste de
resurser som krävs tillgodoses.
Förslaget till Handlingsplan skickades på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och till
tekniska nämnden, som behandlat ärendet vid sina respektive sammanträden den 19 mars
respektive den 20 mars 2018. Beslutet lyder i båda fallen att nämnden inget har att erinra
mot Handlingsplanen för god vattenstatus i Alingsås.
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 maj 2018 att föreslå att
Handlinsplanen för god vattenstatus i Alingsås kommun godkänns.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet utan föreslår att
handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun antas.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut hänskjuts finansiering för åtgärderna i
handlingsplanen till flerårsstrategiberedningen 2019-2021.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden samt
Flerårsstrategiberedningen.
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