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§ 8 2020.006 MN

Uppföljning av beviljade bidrag (E2020-236)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden har vid tre tillfällen beviljat bidrag till delfinansiering av olika projekt
genom den förvaltningsöverskridande Vattensamordningsgruppen. För att få en bild av om
önskvärd effekt har uppnåtts behövs en uppföljning.
Beredning
Den 27 september 2018 (MN § 53) beviljades bidrag till tre projekt.
 Projektering av ett pilotprojekt med etablering av regnbäddar längs Bolltorpsvägen
fick 70 000 kr i bidrag.
 Provtagning av dagvatten från Sävelunds industriområde och E20 beviljades med 70
000 kr.
 Etablering av grundvattenrör beviljades med 50 000 kr.
Den 24 september 2019 (MN § 54) beviljades återigen ett bidrag till etablering av
grundvattenrör med 55 000 kr.
Den 17 december 2019 (MN § 80) beviljades inköp av sensorer för att mäta
grundvattennivåerna i de etablerade grundvattenrören, detta fick ett bidrag på 30 000 kr.
Samtliga beviljade bidrag har varit till olika projekt på samhällsbyggnadskontoret.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Regnbäddar är ett bra sätt att omhänderta dagvatten samtidigt som det bidrar till att skapa
miljöer för biologisk mångfald. Syftet med detta projekt var som ett pilotprojekt för att påbörja
implementeringen av regnbäddar i Alingsås kommun.
Provtagning av dagvatten från Sävelunds industriområde och E20 syftade till ett första steg
för att mäta utsläppsmängderna av olika föroreningar, för att sedan kunna vidta åtgärder
samt att ha ett första kontrollvärde att jämföra framtida provtagningar med.
Grundvattenrör i jordlagren ska ge kunskap om grundvattennivåerna i kommunen, dels för att
kunna göra en bedömning av risken för att grävda brunnar sinar vid extrem torka, och dels
för att ha grundvattennivåer att jämföra med vid etablering av enskilda avlopp. Medlen som
beviljades 2018 för detta ändamål användes aldrig, varför det gjordes en ny ansökan om
medel 2019.
Uppföljning
Ett antal frågor finns bifogade i Missivet, svar på dessa önskas senast 30 april 2020.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i miljöskyddsnämnden:
Miljöskyddsnämnden sänder över förfrågan om uppföljning av beviljade bidrag till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Utdragsbestyrkande
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