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Hur berörs kommunerna av EU:s ramdirektiv för
vatten?
I cirkulär nr 2004:68 hösten 2004 informerade förbundet om hur kommunerna
berörs av EU:s ramdirektiv för vatten.
Under april 2005 har förbundspolitiker och ordföranden för Svenskt Vatten under
ledning av Ilmar Reepalu haft överläggningar med miljöministern om kommunernas roll vid genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige.
Förbundens företrädare har framfört förbundens syn på kommunernas vattenarbete idag, och krävt att nya uppgifter för kommunerna vid genomförandet av
vattendirektivet måste finansieras fullt ut. Ministern informerade om att staten för
närvarande inte har för avsikt att avsätta några medel till stöd för kommunernas
genomförande av direktivet. Några statliga pengar för att finansiera kommunernas
merarbete till följd av direktivet finns alltså inte till förfogande. Vattenmyndigheterna kan därmed inte ställa krav på kommunerna att bidra med annat än
befintligt underlagsmaterial (mera om kommunernas skyldigheter finns i cirkulär 2004:68).
Det är vattenmyndigheternas uppgift att genomföra direktivets intentioner i
Sverige. Förbunden ser positivt på att vattenmyndigheterna för en kontinuerlig dialog med kommunerna om hur arbetet med genomförandet av
direktivet bedrivs, så att arbetet kan samordnas med kommunernas nuvarande ansvar för vattenfrågorna.
Förbunden informerade också om att kommunerna inte kan ingå i de vattendelegationer som styr vattenmyndigheterna. Andra former får därför användas
för dialog mellan vattenmyndigheterna och kommunerna.
Regeringen tar med dessa synpunkter inför kommande beslut om hur vattendirektivet ska genomföras.
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Vid överläggningarna gjordes en överenskommelse att Sveriges Kommuner och
Landsting i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, vattenmyndigheterna och Svenskt Vatten, ska genomföra konferenser i respektive
vattendistrikt under hösten 2005. Förbunden kommer under juni månad att informera kommunerna om var och när dessa konferenser äger rum.
Förbunden kommer att ha kontakt med vattenmyndigheterna och andra aktörer
under hösten för att tillsammans med dessa informera och stödja kommuner som
vill engagera sig i att samordna kommunens vattenarbete med vattenmyndigheterna och andra aktörer i respektive vattendistrikt.
Vattenmyndigheterna ska fatta beslut om förvaltningsplaner inklusive miljömål
och åtgärdsprogram senast 2009. Dessförinnan ska samråd ske avseende förslag.
Fattade beslut kan inte överklagas! Förbunden rekommenderar därför kommunerna att sätta sig in i ramdirektivet och att aktivt bevaka sina intressen.

Kommunernas skyldigheter
Kommunerna har enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön, vissa skyldigheter. För mer detaljer kring dessa, se tidigare cirkulär
2004:68.
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