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Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för
Nedre Ätran, KS 2018/477
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna upprättat ”Förslag till vattenskyddsföreskrifter för nedre
Ätran” 2018-08-30, med undantagen beträffande Definitionen av
Sekundär skyddszon samt Dispensreglerna enligt nedanstående.
2. Uppdra åt VIVAB att omarbeta förslag i enlighet med ovanstående
beslut, samt därefter skicka det till länsstyrelserna för fastställande.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt kommunstyrelsen att som
huvudman för vatten och avlopp (VA) i kommunen att lämna förslag till
skyddsområde för dricksvattenuttaget ur nedre Ätran. Kommunstyrelsen
uppdrog 2015-10-06 åt Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) att starta
arbetet med att upprätta vattenskyddsområde för ån Ätran. Kommunchefen
har därför av VIVAB beställt en utredning som ska leda fram till ett förslag
till föreskrifter för vattenskydd i nedre Ätran. VIVAB:s miljöingenjör har
fungerat som projektledare och kommunens VA-planerare har ingått i
projektgruppen. VIVAB:s VD, kommunens miljö- och hälsoskyddschef
samt samhällsbyggnadschef har ingått i en styrgrupp. VIVAB har anlitat
konsulten Sweco i det operativa arbetet och ett förslag till skyddsföreskrifter
har presenterats för beställaren.
Förslaget har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09,
men återremitterats för att det ska utformas ett förslag som innebär att den
sekundära zonen tas bort, att rinntidsberäkningen baseras på medelflöde och
att den primära zonen begränsas i utsträckning. VIVAB har undersökt
möjligheterna till förändring enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
önskemål tillsammans med Länsstyrelsen, Sveriges geologiska
undersökningar (SGU) och Sweco. Samtliga är eniga om att det framtagna
förslaget var väl genomarbetat och att det är svårt att motivera en sådan
ändring av vattenskyddsområdet som kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslagit.
Motivering av beslut
Efter kommunchefens analys av framtaget material framgår att förslaget inte
är utformat enligt Naturvårdsverkets allmänna råd avseende den sekundära
skyddszonen. Av VIVAB:s förslag framgår också en möjlighet att i
förslaget skriva in att dispenser ska hanteras av kommunen istället för
Länsstyrelsen.
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Kommunchefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar godkänna
upprättat förslag, med följande undantag: Definitionen av Sekundär
skyddszon ändras från nuvarande lydelse: ”Den sekundära skyddszonen
motsvarar övriga delar av tillrinningsområdet för vattensystemet som
omfattas av 24 timmars rinntid till råvattenintag vilka inte omfattas av den
primära skyddszonen”, till följande i enlighet med Naturvårdsverkets
Allmänna råd om vattenskyddsområden (handbok om vattenskyddsområde):
”Sekundär skyddszon utgörs av ett område omfattande ytvattendraget/sjön
och dess tillflöden samt all småskalig ytvattendränering på och under mark
med en maximal rinntid till den primära zonen av tolv timmar beräknat på
högvattenföring.”
Vidare föreslår kommunchefen att dispensreglerna ändras från föreslagen
lydelse: ”Dispens från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i
Hallands län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län efter hörande av
berörda kommunala myndigheter i respektive kommun och VIVAB. I
samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor
som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.”, till:
”Om det finns särskilda skäl får kommunens nämnd för miljöfrågor efter
samråd med berörd länsstyrelse och berörda nämnder eller bolag som
ansvarar för vattenförsörjningen i kommunen meddela dispens från
föreskrifterna ovan. I samband med sådan prövning kan kommunen
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.”
Avslutningsvis föreslår kommunchefen att VIVAB ska uppdras att omarbeta
förslag i enlighet med ovanstående förslag och skicka det till länsstyrelserna
för fastställande.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-08-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 290
Förslag till vattenskyddsföreskrifter, 2018-08-30
Konsekvensbeskrivning av förslag till vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter för nedre Ätran, 2018-04-30
Riskanalys vattenskydd Ätran, vattentäkterna Fors och Sörby, 2018-03-28
Teknisk beskrivning av nedre Ätrans vattenskyddsområde, 2018-03-28
Utformning av vattenskyddsområde för nedre Ätran, 2018-03-28
Dialogredogörelse Vattenskyddsområde Nedre Ätran, 2018-10-11
Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av
växtskyddsmedel, Havs och Vattenmyndigheten 2018:14
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden, NFS 2003:16
Yrkanden
Rebecka Kristensson (S), Markus Jöngren (MP), Lars Fagerström (L), Björn
Jönsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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Per Johansson (C) yrkar att den sekundära skyddszonen tas bort i förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning Rebecka Kristensson (S) och Per
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Rebecka Kristenssons (S) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Rebecka Kristenssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Per Johanssons (C) yrkande
Ledamot
Anneli Andelén (C)
Rebecka Kristensson (S)
Ninni Gustavsson (M)
Björn Jönsson (S)
Lars Fagerström (L)
Per Johansson (C)
Sara-Lena Bjälkö (SD)
Georgia Ferris (KD)
Göran Janko (M)
Markus Jöngren (MP)
Johan Idmark (M)
Markus Dufwa (S)
Per Svensson (S)

Ja-röst

Nej-röst
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Resultat
8
5
Omröstningen har utfallit med åtta Ja-röster och fem Nej-röster och därmed
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Rebecka Kristenssons (S)
yrkande.
Reservationer
Per Johansson (C), Anneli Andelén (C), Ninni Gustavsson (M), Göran
Janko (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig till förmån för Per
Johanssons (C) yrkande.
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