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Kommunerna och EU:s ramdirektiv för vatten
Tidigare information i detta ämne finns i cirkulär 2004:68 och 2005:49.
Vattenmyndigheterna har nu startat sin verksamhet. Tidtabellen ser ut på följande
sätt:
2006 ska ett övervakningsprogram vara driftsatt.
2007 ska man ha fullföljt en fördjupad kartläggning och analys av distriktens
vattenförekomster och ha en översikt av väsentliga frågor.
2008 ska vara framlagt ett förslag till förvaltningsplan med kvalitetskrav och åtgärdsprogram.
2009 ska beslut fattas om förvaltningsplan med kvalitetskrav och åtgärdsprogram.
2010 ska man påbörja att genomföra åtgärder. Man ska också ha en prispolitik
som innebär kostnadstäckning.
2015 ska god ekologisk och kemisk vattenstatus ha uppnåtts.
Flera av dessa processer kan ha inverkan på kommunernas vattenhantering och
planering i övrigt.
Under hösten 2005 har kontakter ägt rum mellan vattenmyndigheterna, Miljö- &
samhällsbyggnadsdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting för att nå
fram till överenskommelser om hur kommunerna skulle kunna engagera sig i
vattenmyndigheternas arbete. Inga konkreta framgångar har nåtts vad gäller finansiering av kommunernas eventuella merarbete till följd av det nya vattenarbetet.
Inte heller frågan om kommunernas former för samverkan/dialog med respektiver
vattenmyndighet har fått sin lösning.
Utan att kommunerna för den skull tar på sig kostsamma nya uppgifter kan det
ändå vara lämpligt att kommunerna tar kontakt med respektive vattenmyndighet
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för att få inblick i sådant som rör det egna vattendistriktet. Kommunerna har här
också möjlighet att föra fram egna synpunkter och förslag, för att på så sätt vara
med och påverka utfallet av de beslut som vattenmyndigheterna ska ta enligt ramdirektivet för vatten och enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön (2004:660). Dessa dokument finns att hämta på SKL:s webbplats på
länken http://www.skl.se/artikel.asp?C=579&A=543
Flera organ i en kommun kan ha uppgifter som berör vattenfrågor. Sådana organ
kan vara enheterna för miljöfrågor, planering samt vatten- och avloppsförsörjning.
Troligen finns i många kommuner ytterligare organ som kan vara berörda. Det
kan vara lämpligt att kommunerna internt samordnar alla dessa organ. Det kan
också vara lämpligt att kommunerna strävar efter att föra dialog med andra
kommuner som finns i samma hydrografiska område, för att tillsammans med
dem överväga vilken samordning kommunerna emellan som kan vara behövlig i
kontakterna med vattenmyndigheterna. Sveriges Kommuner och Landsting har
rekommenderat vattenmyndigheterna att kontakta kommunledningarna, som
avgör vilket organ inom respektive kommun som fortsättningsvis kommer att vara
kontakt mot vattenmyndigheterna.
Kontaktinformation till vattenmyndigheterna finns på www.vattenmyndigheterna.se.
I den mån kommunerna tar på sig nya uppgifter angående vattenvård i enlighet
med nya krav från EU och staten bör dessa finansieras av staten. Vattenmyndigheterna och Miljö- & samhällsbyggnadsdepartementet har under hösten framhållit
att det finns pengar att erhålla för sådant merarbete. Kommunerna bör därför
analysera i vad mån man tar på sig nya uppgifter och i så fall begära resurser för
det från vattenmyndigheterna.
Vattenmyndigheterna avser att med kommunerna etablera samverkansgrupper
vars sammansättning baseras på hur vattnet rinner i naturen, dvs den geografiska
förutsättningen för vilka kommuner som bör delta i en samverkansgrupp styrs
bl. a. av hydrografin. Det kan vara lämpligt att kommunerna överväger medverkan
i dessa grupper. Grupperna kommer inte att ha någon beslutande roll, utan är
tänkta som en form för dialog.
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