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Yttrande gällande samrådsremiss för
vattenförvaltning
Vattenmyndigheten tillika Länsstyrelsen i Västmanland har remitterat rubricerat ärende till
Norrtälje kommun. Norrtälje kommun ser positivt på vattenmyndighetens förslag till
förvaltningsplan, förvaltningsplan för torka och dricksvatten, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer inför kommande förvaltningscykel 2021-2027. Miljökvalitetsnormerna
och åtgärdsprogrammet lägger grunden för en hållbar vattenplanering som bidrar till att
säkra ekologiska, sociala och ekonomiska värden inför framtiden. Arbetet är däremot
omfattande vilket gör att själva genomförandet behöver tydligt stöd i form av vägledningar
och finansieringsstöd från myndigheter om åtgärdstakten ska kunna öka.
Norrtälje kommun vill tydliggöra, i likhet med vattenmyndighetens slutsatser, att vissa
insatsområden bedöms vara underfinansierade, till exempel tillsyn, tillståndsprövning och
inrättande, revideringar och översyn av vattenskyddsområden. Utifrån
vattenmyndighetens ekonomiska analys framgår att vattenmyndigheten är medveten om
att finansieringen av vattenförvaltningens genomförande som helhet är underfinansierad.
Den analys som presenteras av vattenmyndigheterna utgör en sammanfattande bild av
finansieringen på distriktsnivå. Finansiella förutsättningar kan skilja sig åt beroende på
lokala förutsättningar, till exempel utgör Norrtälje kommun till ytan 1/3 av Stockholms län,
med 183 vattenförekomster och ca 300 sjöar. Tillgängliga övervakningsdata, påverkansoch åtgärdsanalyser täcker inte behovet som krävs för att kunna identifiera rätt åtgärd på
rätt plats utifrån kostnadseffektivitet i samverkan med lokala intressenter som är baserade
på lokala data.
I tillägg är det särskilt viktigt för en kommun som Norrtälje, med utbredd landsbygd och
stor yta, att säkra medfinansiering av statliga finansieringsmöjligheter i syfte att skynda på
åtgärdsarbetet. Norrtälje kommuns omfattande vattenområden innebär en betydande
utmaning när det gäller tillgång till personella resurser, utredningar, provtagningar, såväl
ekonomisk finansiering av fysiska åtgärder i vattenmiljön. En stor del av de fysiska
åtgärderna förväntas genomföras via LONA, LOVA eller via Jordbruksverket. I dagsläget
verkar tillgänglig budget för statlig medfinansiering av fysiska åtgärder understiga behovet
på lokal och regional nivå. Norrtälje kommun arbetar även med att stötta lokalt
engagemang för vatten tillsammans med lantbrukare, markägare och övriga intresserade.
Behovet av stöd, i tid och resurser, i lokalt initiativ för bättre vattenkvalitet är stort. Särskilt
för en kommun som Norrtälje med ett flertal större avrinningsområden och där ca 75% av
vattenförekomsterna inte uppnår god status med avseende på näringspåverkan.
I övrigt anses de tillsynsåtgärder som faller på kommunens ansvar rimliga och
nödvändiga för att uppnå MKN för våra vattenförekomster. Det största hinder som
bedöms föreligga för att kunna utföra den nivå och omfattning av miljötillsynen som krävs
är tillgängliga personella resurser. Detta på grund av att en stor del av den tillsyn som
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behöver utföras, framför allt tillsynen och åtgärdande av förorenade områden, inte
inbringar tillräckligt med intäkter som kan finansiera det antal tjänster som erfordras. Som
stöd i miljötillsynen för att bedöma vilka krav som är rimliga och nödvändiga finns ett
behov av tillsynsvägledning och utbildning.
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