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Yttrande över ett urval av de förslag som presenteras i
övergödningsutredningen
Kommunerna ska ta fram lokala åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade
insatser
Länsstyrelsen bedömer att det inte är relevant för alla Dalarnas kommuner att ta fram lokala
åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser då övergödning endast förekommer i en mindre
del av länet. Vi ser däremot en stor nytta om denna insats breddas till kommunala vattenplaner
som omfattar alla vattenrelaterade miljöproblem.
Det är viktigt att kommunerna får ett tydligt uppdrag. Vår erfarenhet är att åtgärder av den typen
som bygger på lokalt engagemang, till skillnad från krav enligt lagstiftning, är svårare att
genomföra på kommunal nivå. Mindre kommuner har ofta begränsade resurser och måste
prioritera hårt.

Åtgärdssamordning mot övergödning
Länsstyrelsen anser att ökade LOVA medel för att finansiera kommunala
åtgärds/vattensamordnare är en mycket god idé. Vi har, i länet, exempel på samordnare och
projekt för framtagande av vattenplaner som finansierats med LOVA-medel. Ökad möjlighet till
finansiering är en förutsättning för genomförandet av åtgärder.
Vi anser att det även behövs resurser på länsstyrelserna för att stötta och inspirera kommunerna
till att anställa vattensamordnare. I Vattenförvaltningsutredningen föreslås att länsstyrelserna ska
få medel för en sk. kommunstödjare. En sådan resurs kan då fungera som spindeln i nätet för
åtgärdssamordningen i länet och knyta de kommunala samordnarna till sig i ett nätverk. Det ger
även möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Kommunerna efterfrågar ofta
prioriteringshjälp från Länsstyrelsen för att få så stor miljönytta som möjligt vid genomförande av
insatser. En kommunstödjare kan fungera som en länk mellan vattenförvaltningsexperterna och
kommunerna för att säkerställa att åtgärder med stor miljönytta prioriteras i första hand.

Etappmål om enskilda avlopp
Länsstyrelsen anser att det är bra med ett tydligt etappmål för enskilda avlopp. Det finns
fortfarande kommuner som knappt arbetar med tillsyn av enskilda avlopp. Det vore bra om
skrivningen kust- och sjönära områden kunde preciseras ytterligare. Kommunerna behöver hjälp
med prioritering av sina tillsynsinsatser. Både avstånd till vatten och omättade zonens mäktighet,
samt så klart status på aktuellt vatten, spelar in för att bedöma vilka krav som är rimliga att ställa.
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Kommunerna behöver ytterligare stöd gällande vilka krav på rening som behövs i olika områden
då de idag gör väldigt olika bedömningar. HaV bör ha uppdraget att samordna stödinsatserna
nationellt.

Undantag från strandskyddet för vissa våtmarker och dammar
En stor del av de våtmarker som anlagts eller restaurerats i Dalarnas län har haft biologisk
mångfald som huvudsyfte och näringsretention som sekundärt syfte. Det innebär att en större del
av våtmarkerna i Dalarnas län inte kommer att omfattas av undantag från vare sig strandskydd
eller biotopskydd. Den föreslagna åtgärden kan därmed komma att få liten effekt i länet.
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