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Miljö- och energidepartementet

Remiss över promemoria om ändrade bestämmelser för vattenmiljö och
vattenkraft
Storumans kommun har getts tillfälle att lämna synpunkter på rubr. promemoria. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 september 2017 och beslutat
lämna följande yttrande.
Storumans kommun har vid beredningen av ärendet tagit del av branschorganisationen Svenskt Vattens utkast till yttrande, som sammantaget anser att Regeringen snarast bör tillsätta en utredning som från grunden ser över hur Sverige
infört ramdirektivet för vatten. Förslagen i promemorian som berör ramdirektivet för vatten och Weserdomen, behöver arbetas om och baseras på en gedigen
konsekvensutredning.
Som Svenskt Vatten framhåller finns det starka skäl till att åtgärda de påpekanden som EU gjort till Sverige. Men de bedömer också att vissa lagförslag i
promemorian driver upp ambitionerna och komplicerar regelverket, vilket gör
att bestämmelserna på sina håll inte går att följa och tillämpa. Ett hastigt utarbetat förslag om komplexa regler, som får effekter långt utöver det som behöver åtgärdas och utan en ordentlig konsekvensanalys, är inte acceptabelt. Då
Weserdomen förefaller påverka i stort sett alla verksamheter och projekt i samhället, inklusive infrastruktur, reningsverk, vattenuttag och dagvattenhantering
i bebyggd miljö, blir domen i sig mycket besvärlig att leva upp till. Promemorians förslag som rör vattendirektivet riskerar att bli negativa för såväl vattenmiljön som för viktiga samhällsintressen. De ändringar som föreslås i promemoria kan, enligt Svenskt Vatten, hindra utbyggnad av avloppsreningsverk och
därmed sätta stopp för nya bostäder och jobb och t.o.m. skada miljön.
Yttrande
Storumans kommun delar de synpunkter som Svenskt Vatten framför i sitt yttrande om förslaget till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Det
krävs en ny utredning som från grunden ser över hur Sverige infört ramdirektivet
för vatten, och förslagen till ändring i bestämmelserna ska baseras på en gedigen
konsekvensutredning.
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