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Kommunstyrelsen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram –
redovisning från vattendirektivsgruppen
Härmed översänds kopia av kommunens återrapportering av genomförandet av
vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavet. Rapporteringen har
samordnats via kommunens vattendirektivsgrupp och frågeformuläret har besvarats
av tjänstemän från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret
samt VIVAB. Besvarad enkät har skickats in digitalt till Vattenmyndigheten.

Redogörelse för ärendet
I vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt beskrivs
kommunens uppdrag kopplat till vattendirektivet. Alla myndigheter och kommuner
som omfattas av åtgärdsprogrammet ska senast den 28 februari varje år rapportera
till vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår.
Rapporteringen påbörjades år 2011 och sker genom att besvara ett frågeformulär
från vattenmyndigheten. På Vattenmyndighetens hemsida finns sammanställningar
av kommunernas återrapportering från tidigare år:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2015/Pages/rapportering-2014.aspx
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Vilket vattendistrikt tillhör kommunen?
Västerhavets vattendistrikt



På vilken nivå/vilka nivåer har rapporteringen 2015 hanterats i er kommun?
Enskild handläggare
Förvaltning
Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Eventuell kommentar
Återrapporteringen har samordnats via
Falkenbergs kommuns
vattendirektivsgrupp, där berörda
förvaltningar och bolag ingår.
Kommunstyrelsen får information om
kommunens svar på enkäten.

32a) Finns det någon form av plan eller beslut (tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan
eller liknande) som gäller tillsynen av verksamheter och/eller föroreningsskadade områden,
där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten?
Ja
Nej

32a) Ange i vilken/vilka planer.
Tillsynsplan
Översiktsplan
Verksamhetsplan eller liknande

32a) Beskriv kortfattat hur kommunen har arbetat med planeringen under 2015. Svar behövs
för att komma vidare.
Tillsynen styrs av budget- och
verksamhetsplan samt tillsynsplaner.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har
prioriterat tillsyn inom områden med
stora problem med övergödning.
Nämnden har också under flera år
prioriterat tillsyn inom
vattenskyddsområden. När det gäller
förorenade områden sker prioriteringen i
första hand utifrån befarad påverkan på
människor hälsa och miljön. Detta kan
givetvis sammanfalla med
åtgärdsprogrammet men ett objekt med
hög MIFO-klassning prioriteras högre.

33a) Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda
avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att uppnå god ekologisk status?
Ja
Nej
Det finns inga enskilda avlopp inom kommunen

33a) Eventuell kommentar
Kommunen har inte fastställt
geografiska områden med krav på hög
skyddsnivå, men har riktlinjer som
beskriver hur bedömningarna för hög
skyddsnivå ska göras i det enskilda
fallet. VISS används som underlag för
bedömningen av att ställa krav på hög
skyddsnivå på enskilda avlopp.

33c) Finns det en plan, ett beslut eller liknande för utredning av hög skyddsnivå?
Ja
Nej

33c) Eventuell kommentar
Kommunen har riktlinjer som beskriver
hur bedömningarna för hög skyddsnivå
ska göras i det enskilda fallet. VISS
används som underlag för bedömningen
av att ställa krav på hög skyddsnivå på
enskilda avlopp.

33d) Beror detta på att kommunen inte har problem med övergödning kopplat till enskilda
avlopp?
Ja
Nej
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36a) Finns det program, beslut eller annat initiativ inom kommunen för hur prövning (bygglov
mm) genomförs med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten?
Ja
Nej

36a) Ge ett exempel på hur kommunen har beaktat normerna i prövning under 2015. Svar
behövs för att komma vidare.
I bygglov och förhandsbesked utanför
detaljplan begärs alltid yttrande från
kommunekologen samt yttrande från
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Hänsyn till miljökvalitetsnormer tas med
utgångspunkt från dessa yttranden.

36b) Finns det program, beslut eller annat initiativ för hur kommunen tar hänsyn till
miljökvalitetsnormerna för vatten i fysisk planering?
Ja
Nej

36b) Ge ett exempel hur kommunen har beaktat normerna i fysisk planering. Svar behövs för
att komma vidare.
I Falkenbergs kommuns översiktsplan
finns angivet en strategi som säger att
kommunens VA-policy och VA-plan ska
följas. Grunden för mycket av arbetet
inom dessa planer bygger på att
miljökvalitetsnormerna för vatten
uppnås och inte ska överskridas.
Rutiner finns för ett hänsynstagande av
miljökvalitetsnormer för vatten inom
fysisk planering.
Miljökvalitetsnormerna för vatten finns
med i mall för behovsbedömning och
som egen rubrik i mallen tillhörande
planbeskrivningarna till detaljplaner.
Först görs en mycket tidig bedömning, i
samband med behovsbedömningen, om
kommande detaljplan kommer att
innebära att miljökvalitetsnormerna
uppnås alternativt överträds. Därefter
bevakas frågan i planhandlingen genom
hela detaljplaneprocessen. I
detaljplaneprocessen hanteras också
dagvattenhanteringen specifikt.

36c) Finns det något annat sätt inom kommunen för hur hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för
vatten?
Ja
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Nej

36c) Ange på vilket sätt. Svar behövs för att komma vidare.
Kommunen har under 2015 instiftat en
ny tjänst: "VA-planerare", som har till
uppgift att arbeta med den strategiska
planeringen för utbyggnad och
kompletteringar av VA-försörjningen
inom Falkenbergs kommun, för att
bibehålla och förbättra statusen i
recipienterna. VA-planeraren har en
viktig roll i samordningen mellan den
fysiska planeringen, miljö- och
hälsoskyddsarbetet och utbyggnaden
och driften av VA-systemet (som sköts
av kommunens VA-bolag).

38a) Har kommunen sedan 2009 påbörjat arbetet med åtgärden?
Ja
Nej

38a) Ge ett exempel.
Tillsyn av småbåtshamnar påbörjades
2010 i Falkenberg. Under 2015 har
tillsyn bedrivits på de 5
småbåtshamnarna i kommunen.
Uppföljning har skett av att
båtbottentvätt har installerats i hamnar
som har behov av det. Från och med
2015 finns det 3 båtbottentvättar i
Falkenbergs kommun, Lövstaviken,
Båtsällskapet (Ätran) och Glommen.
Fortsatt tillsyn planeras ske årligen.
Provtagning behöver granskas för att
kontrollera reningsanläggningarnas
funktion.

34a) Finns det vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala
dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser?
Ja
Nej
Det finns inga kommunala dricksvattentäkter inom kommunen

34b) Finns kommunala vattenskyddsområden där kommunen bedömer att
vattenskyddsområdet/ bestämmelserna är otillfredsställande?
Ja
Nej
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Det finns inga kommunala vattenskyddsområden i kommunen

34b) Hur kommer kommunen att åtgärda bristerna? Svar behövs för att komma vidare.
Arbete pågår med att förnya de äldre
föreskrifterna och med att inrätta ett
nytt skyddsområde för ån Ätran, som
används som ytvattentäkt.

34d) För hur många av de kommunala dricksvattentäkterna har ett arbete med att inrätta
vattenskyddsområde påbörjats under 2015?
0

1

2

3

4

5

>5

34d) Eventuell kommentar tilll åtgärd 34
Arbetet med två vattenskyddsområden
har påbörjats under 2015: Gällared och
ån Ätran, som används som
ytvattentäkt. Ett vattenskyddsområde
fastställdes i Fegen.

35a) Har alla enskilda vattentäkter god kemisk och kvantitativ status samt ett långsiktigt
skydd?
Ja
Nej
Det finns inga enskilda vattentäkter inom kommunen

35a) Hur har kommunen arbetat med åtgärd 35 under 2015? Svar behövs för att komma vidare.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
sett över möjligheterna att kräva skydd
för enskilda vattentäkter enligt MB.

37a) Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan?
Ja
Nej

37b) Tänker kommunen påbörja/ta fram en sådan under år 2016?
Ja
Nej
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37) Eventuell kommentarer på åtgärd 37.
Nej vi har ingen övergripande plan
antagen, men den finns i koncept och
planen kommer att bli klar under 2016.

Hur har åtgärderna riktade till er kommun i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidragit till
att driva ert arbete med vattenfrågor framåt? Beskriv gärna både internt och externt arbete.
Svara kortfattat, max 10 meningar.
Frågor kring vatten har
generellt haft mycket
större aktualitet under
de senaste åren än
tidigare. Större krav har
ställts på kommunen
och kommunen har tagit
ett större ansvar för
arbetet kring vatten
som helhet. Om det är
en följd av 38-listans
åtgärdskrav eller en
följd av vattendirektivet
som helhet är svårt att
avgöra. Totalt sett
bidrar troligen ökad
kunskap om problemen
kring vattenförvaltning
och möjligheter att lösa
problemen mer till att
föra kommunens arbete
med vattenfrågor
framåt.
Inom VA-planering och
tillsyn kan vi dock se att
åtgärdsprogrammet haft
betydelse.
Åtgärdsprogrammet har
bidragit till att den
kommunala VAplaneringen fått en mer
styrande roll i den
övergripande
planeringen.
Åtgärdsprogrammet har
också skapat en
legitimitet till att
prioritera vattenfrågorna
inom kommunens tillsyn
och varit en tydlig signal
till externa aktörer om
att kommunen i sitt
tillsynsarbete kommer
behöva fokusera på
dessa frågor. För vår del
så sammanfaller
åtgärderna med det
arbete vi ändå sett som
viktigt att genomföra.
Uppföljning har varit
den stora utmaningen
och är det fortfarande.
Vi kan räkna antal
inspektioner eller nya
avlopp inom utpekade
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avrinningsområden,
men den direkta
effekten i miljön är
fortsatt svår att
redovisa.
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