HEMSTÄLLAN

Vårt dnr:
14/3257

2014-06-13

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Ann-Sofie Eriksson

Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Dialog med kommunerna om prioriteringar och finansiering av
åtgärder för att Sverige ska kunna klara EU:s vattendirektiv
År 2015 ska Sveriges fem vattenmyndigheter fatta beslut om nya åtgärdsprogram så
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan nås. Det ligger i kommunernas intresse att
åtgärderna blir effektiva. De nu gällande åtgärdsprogrammen från 2009 är allmänna.
Åtgärderna är inte konkreta. Kommuner, näringsliv och statliga myndigheter protesterade när de beslutades. EU-kommissionen ifrågasätter dem. Vi saknar en dialog
mellan kommunerna och staten om vad som är viktigast att prioritera för respektive
kommun ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och hur finansieringen ska ske så att
kommunerna tillsammans med staten kan verka för att Sverige klarar EU:s
vattendirektiv.
Arbetet med det kommande åtgärdsprogrammet måste bli effektivt. Vattenmyndigheterna måste planera konkreta åtgärder i nära dialog med kommunerna. Sådana åtgärder måste prioriteras där både vattenmyndigheter och kommuner ser stora behov.
Åtgärdsarbetet är redan underfinansierat. Samarbetar vi inte mellan kommunerna och
vattenmyndigheterna om prioriteringar så nås inte miljömålen, men kostnaderna för
felriktade eller felkombinerade åtgärder blir höga.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har länge krävt att vattenmyndigheterna
ska ha en tidig och nära dialog med kommunerna och de kommunala vattentjänsterna
om prioritering av konkreta åtgärder, hur dessa ska genomföras och om konsekvenserna av olika alternativ. SKL ser en stor risk i att de nya åtgärdsprogrammen riskerar
att bli utformade på samma sätt som de förra. Fortsätter processen riskerar Sverige att
inte klara direktivet.
Svenskt Vatten och SKL kommer att uppmana kommunerna och de kommunala
vattentjänstorganisationerna att kräva dialog. Vattenmyndigheterna måste prioritera
vad som är viktigast i åtgärdsarbetet tillsammans med kommunerna och snarast bjuda
in varje kommun och kommunal vattentjänstorganisation till en dialog.
Sveriges Kommuner och Landsting hemställer att:


Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och finansieringen för
genomförande av åtgärder för att Sverige ska klara EU:s vattendirektiv måste
klargöras.
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Om kommunerna ska kunna bidra till förbättrad vattenkvalitet i Sverige måste
en dialog ske i processen med ledningen i respektive kommun så att kommun
och stat kan kraftsamla på de åtgärder som är viktigast.
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