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Remissvar t¡ll SOU "Stärkt lokalt åtgärdsarbete-att nå målet
ingen övergödning"
Betänkandet "Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete SOU
2020:10 har remitterats till bl.a. Köpings kommun. Remissvaren ska ha kommit in
till Miljödepartementet senast den 31 augusti 2020.

Kväve och fosfor är gödande ämnen som ingår i naturliga kretslopp i mark och
vatten. Vid fÌtr höga koncentrationer orsakar kväve- och fosforövergödning i
vattenmiljön. De källor som framflor allt bidrar till övergödningen är jordbruk,
skogsbruk, enskilda avlopp, avloppsreningsverk, tätorter via dagvatten och
industrier.
Trots en medvetenhet om övergödningsproblematiken och att många olika
åtgarder genomfi)rts, uppnår Sverige inte miljökvalitetsmålet lngen övergödning
eller miljömålen i EU:s ramdirektiv ftir vatten.
För att uppnå nationella, EU-rättsliga och internationella mål behöver takten på
åtgärdsarbetet mot näringsläckage till vattenmiljöer öka. Utredningens uppdrag
har varit att ge florslag på hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag
effektivt kan minskas bl.a. genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.
Samhällsbyggnadsflorvaltningen har läst och bedömt forslagen utifrån kännedom
om den kommunala verksamheten och utifrån de behov på minskningar av
övergödningen som vi ser i vår roll som samordnare lor viss miljöövervakning på
lokal nivå. Våra samlade synpunkter återges i bifogat remissvar.
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Betänkandet "Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete SOU
2020 10 har remitterats till bl.a. Köpings kommun. Utredningens uppdrag har
vari¡. att ge förslag på hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag
effektir,{ kan minskas bl.a. genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.

Köpings kommun har studerat och bedömt fdrslagen utifrån kännedom om den
kommunala verksamheten samt utifrån de behov av minskningar av
övergödningen som vi ser i vår roll som samordnare för viss miljöövervakning.
Kommunen är positiv till att vår roll i åtgärdsarbetet förtydligas och ser ett stort
behov av att lokala åtgåirdsprogram med konkret innehålltas fram. För att
programmens innehåll ska kunna omvandlas till åtgärdsarbete har kommunala
vattensamordnare stor betydelse. Kommunen anser dock att tjänsterna ska vara
långsiktigt finansierade med statliga medel och inte genom tidsbegränsade
LOVA-projekt.
Något som kommunen ser mycket positivt på är också förslaget att se över
reglerna kring markawattningsföretag lor att förenkla hanteringen i de fall som
markavvattningsföretag behöver awecklas. Hanteringen av
markawattningsföretag är en både dyr och arbetskrävande process som är
nödvändig oavsett om man har för avsikt att bygga våtmark eller utöka
bebyggelse.

Förslaget att anlagda eller restaurerade våtmarker inte ska omfattas av biotop- och
strandskydd anser kommunen som genomtänkt då dessa inskränkningar troligtvis
bidrar till att våtmarksprojekt inte blir av. Man måste dock beakta möjligheten att
markägare skulle kunna använda våtmarksargumentet för att förklara åtgärder
som de utan tillåtelse har genomfört för att på så sätt försöka undkomma påftiljd.
Ett register for alla typer av jordbruksdjur samt utarbetade tillsynsvägledningar är
välkomna hjälpmedel för tillsyn för hästgårdar. De nya trjälpmedlen frigör tid till
reell tillsyn istället för att identifiera hästgårdarna.
Utredningen betonar nödvändigheten av at1'" komplettera miljömålen med verkliga
styrmedel som ger incitament till ñrändring. Det är en ståndpunkt som
kommunen delar helt och hållet och önskar se detta arbete utvidgat tiil alla
miljömål.
Förslagen att inrätta etappmål för åtgärdstakten på enskilda avlopp, effektivare
gödselanvändning och ökad takt för tillskapande av våtmarker är något som
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kommunen ser positivt på. En åtgärdstakt fcir de enskilda avloppen pä 5 % årligen
är dock ett tufft mål som av kostnadsskäl kanske inte kan uppfullas eftersom
tillsynen inte helt kan finansieras via avgifter.

Kommunen anser att betänkandet i sin helhet är lättläst, informativt och innehåller
bra förslag på åtgrirder för att nå miljömålet "Ingen övergödning".
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