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Svar på motion om att upprätta en vattenplan för Salakommun
Viktor Kärvinge (S) inkom den 23 oktober 2015 med rubricerad motion. Motionären

föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i samband med översiktsplaneringen ta

fram en riktig vattenplan för Sala kommun.

Motionären skriver att vattenfrägor blir allt mer viktigare och kommer allt oftare högre
upp på agendan när det gäller samhällsplanering.Alla Sverigeskommuner står inför ett
ökat ansvar för vårt vatten. Ett förändrat klimat kan kräva anpassningarav vår hantering
av vattnet. Pånationell nivå och på EU-nivåställs krav om en förbättrad vattenkvalitet.
Att vattnet, p alla de sätt som det används, tryggas för framtiden motiveras såväl

miljömässigt som långsiktigt ekonomiskt. Kommunen har som markägare och

tillsynsmyndighet ett ansvar för vattenfrägor och även ett särskilt uttalat ansvar för

miljökvalitetsnormer för vatten enligt miljöbalken.

Motionen har remitterats till Bygg-och miljökontoret.

Bygg-ochmiljökontoret skriver i sitt svar att översiktsplanen tar upp mål, riktlinjer och
strategierför flera ämnesområden som skulle ingå i en vattenplan. Det är av stor vikt att

n en politisk enighet om dessamål innan ett uppdrag med vattenplan kan starta.
Översiktsplanen kommer att vara utgångspunkt ur en rad aspekter för en vattenplan.
När översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och på såsätt har stöd från alla
partier, kan uppdraget med en vattenplan starta.

Jagdelar motionärens uppfattning om vattenfrågornas betydelse,därför bör en
vattenplan tas fram. Innan arbetet med att ta fram en vattenplan påbörjas bör dock
arbetet med den nya översiktsplanen för Salakommun kommit så långt att den antagits
av kommunfullmäktige. Därigenom färvi ett helhetsperspektiv på vattenfrågorna.

Med hänvisningtill ovanstående föreslårjag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.
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Svar på motion om att upprätta en vattenplan för Sala kommun

Motionen beskriver vikten av en vattenplan ur en rad olika aspekter och föreslår att
en vattenplan ska upprättas inom ramen för översiktsplanen.

Översiktsplanen tar upp mål, riktlinjer och strategier för flera ämnesområden som

skulle ingå i en vattenplan. Det är av stor vikt att nå en politisk enighet om dessa mål
innan ett uppdrag med vattenplan kan starta. Översiktsplanen kommer att göra ett

arbete med att utgöra utgångspunkt ur en rad olika aspekter för en vattenplan. När
översiktsplanen är antagen i fullmäktige och på så sätt har stöd från alla partier kan
uppdraget med vattenplan starta.
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Väckes av: Viktor Kärvinge

Uppföra en vattenplan för Sala

Vatten är en oumbärlig tillgång som måste förvaltas väl.

Vattenfrågor blir allt mer viktigare och kommer allt oftare högre upp på agendan
när det gäller samhällsplanering.
Alla Sveriges kommuner står inför ett ökat ansvar för vårt vatten. Ett förändrat
klimat kan kräva anpassningar av vår hantering av vattnet. Dricksvattnet ska
inte bara säkras för en generation framöver, utan för alla efter oss kommande
generationer. På nationell nivå och på EU-nivå ställs krav om en förbättrad
Vattenkvalitet. Att vattnet, på alla de sätt som det används, tryggas för framtiden
motiveras såväl miljömässigt som långsiktigt ekonomiskt.
Kommunen har som markägare och tillsynsmyndighet ett ansvar för
vattenfrågor och även ett särskilt uttalat ansvar för miljökvalitetsnormer för
vatten enligt miljöbalken.

Vattenfrågor är komplexa och kan vara kostsamma att hantera. För att detta ska
kunna göras effektivt och för att synergieffekter ska hittas innan konflikter ens
uppstår.
Västerås är ett exempel på en kommun som tagit fram en ambitiös och dessutom
prisvinnande vattenplan. Den finns även som "pocketversion" för ökad
tillgänglighet.

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att i samband med översiktsplaneringen ta fram en riktig vattenplan för Sala
kommun.
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Viktor Kärvinge, [S]

Sala 22 oktober 2015


