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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/723
Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och
PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt – yttrande över
remiss
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Yttrandet godkänns och lämnas över till Vattenmyndigheten som svar på remissen.
Ärendet i korthet

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför för närvarande samråd kring två delar
inom vattenförvaltningen: dels ett 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, dels ett arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt
för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt.
Bygg- och miljöförvaltningen har i ett yttrande sammanfattat synpunkter på
remissmaterialet och föreslår att bifogat förslag till yttrande godkänns.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-03
2. Yttrande över förslag till åtgärdsprogram samt arbetsprogram med tidplan 201804-03
3. Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i yrvatten och
PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt.
4. Arbetsprogram med tidplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Bakgrund

Alla länder inom EU har i uppdrag att arbeta för att sjöar, vattendrag, kustvatten och
grundvatten ska ha bra kvalitet och finnas i tillräcklig mängd. I Sverige är det fem
länsstyrelser som har fått i uppdrag att vara vattenmyndigheter, och därmed har ett
särskilt ansvar att genomföra vattenförvaltningen. På varje vattenmyndighet finns en
vattendelegation som består av ledamöter utsedda av regeringen.
Vattenförvaltningsarbetet genomförs i cykler om normalt sex år, och
vattendelegationen fattar i slutet av varje cykel beslut om förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som ska gälla för kommande period.
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Sveriges fem vattenmyndigheter genomför för närvarande samråd kring två delar
inom vattenförvaltningen: dels ett 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, dels ett arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt
för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet är ett
tillägg till det åtgärdsprogram som sedan tidigare antagits för perioden 2016-2021.
Arbetsprogrammet är en produkt som beskriver de olika arbetsmomenten i uppdraget
att ta fram ett nytt åtgärdsprogram inklusive när det finns möjlighet att vara med och
påverka materialet.
Järfälla kommun har, i likhet med alla övriga kommuner i landet, bjudits in att
besvara remissen.
Analys

Som en konsekvens av ändrade EU-direktiv har vattenmyndigheterna tagit fram ett
kompletterande förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.
Åtgärdsprogrammet omfattar de sex nya prioriterade ämnen som har uppmätts i
halter över gränsvärdena i ytvatten samt över riktvärdet för PFAS (summa 11) i
grundvatten. Syftet med åtgärderna är att miljökvalitetsnormerna för dessa ämnen
ska kunna följas.
Åtgärdsprogrammet riktas till myndigheter och kommuner och dessa har ansvar för
att vidta de åtgärder som behövs enligt det åtgärdsprogram som har fastställts.
Myndigheter och kommuner ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs.
Överväganden

I bifogat yttrande beskrivs de synpunkter som har framkommit i handläggningen av
ärendet.
Barnkonsekvensanalys

Utökade krav när det gäller miljö kan, om kraven är effektiva i att minska
miljöförstöring, bidra till att barn liksom andra grupper i samhället får en mer
hälsosam livsmiljö.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I konsekvensbeskrivningen beskrivs att kommunens förväntade kostnader är små
eller inga. Därtill konstateras att när det gäller tillsyn har kommunen möjligheter att
ta ut avgifter för sina insatser från verksamhetsutövarna. Även om kommunen ibland
också är verksamhetsutövare så innebär detta att den ekonomiska belastningen på
kommunen av de nya insatserna enligt underlaget väntas vara små.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bifogat yttrande godkänns och översänds
till vattenmyndigheterna som svar på remissen.
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Beslutet ska skickas till

Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se
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