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Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl. 08.30–09:00

Beslutande S Håkan Andersson

S Ann-Christine Asp

C Eva Åberg Andersson

L Ulf Eriksson

L Jan Karlsson

S Anders Lindqvist

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

David Davidsson, miljöinspektör

Utses att justera Mikael Ljunggren (SD)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 25 mars 2021 kl 12:30

Underskrifter Sekreterare §§ 14

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Mikael Ljunggren (SD)
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§14/2021 Dnr: DRIC.2021.204

Remiss - Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra
Götalands län

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att ställa sig positiv till aktuellt förslag till regional
vattenförsörjningsplan för Västra Götaland, med föreslagna rättelser och tillägg.

Remissyttrandet överlämnas till kommunstyrelsen för sammanställning.

Ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett förslag till "Regional
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland". Förslaget har under
februari skickats ut på remiss till länets samtliga kommuner, kringliggande län,
berörda kommunalförbund samt SMHI, SGU, HaV och branschorganisationen
Svenskt Vatten.

Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka
dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser
som är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt förslag på
åtgärder för en robust vattenförsörjning. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen
samt till kommunernas VA-huvudman, tillsynsmyndighet och planförvaltning.

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett underlag
som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet.
Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns
balans mellan vattentillgång och vattenbehov. Remissvar lämnas till
Länsstyrelsen senast 17 maj 2021

Beredning

Under år 2020 har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram ett förslag till
regional vattenförsörjningsplan. Ett förslag är under februari till maj ute på
remiss till länets samtliga kommuner.

Nedan redovisas miljöenhetens svar på Länsstyrelsens missiv "Regional
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland". Analysen av förslaget
utgår från det behov av regional vattenförsörjningsplan som finns i nämndens
myndighets- och tillsynsuppdrag.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18.

Övervägande

Korrigering av sakfel
Inledningsvis korrigering av ett sakfel i remissförslaget. På sidan 3 i ”Bilagor:
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län” finns en
tabell med ”Regionalt viktiga ytvattenresurser”. På tredje raden i tabellen anges
Lygnern som vattenresurs. I fjärde kolumnen anges att Lygnern har ett fastställt
vattenskyddsområde (VSO). Denna uppgift är felaktig.
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Det finns inget vattenskyddsområde i den del av Lygnern som ligger i Marks
kommun och Västra Götalands län. Däremot finns ett vattenskyddsområde i
sydvästra delen av Lygnern men detta VSO ligger i Kungsbacka kommun och
Hallands län.

Samhällsplaneringens roll bör framhävas ytterligare i förslaget
Det viktiga ansvaret och kunskapen kring samhällsplaneringens roll för tryggad
regional vattenförsörjning har i remissförslaget fått en relativt undanskymd plats
i remissversionen och nämns endast i svepande och vaga ord som exempelvis i
de sista två meningarna på sidan 41 under rubriken ”Skyddsåtgärder…” där det
nämns att skyddet av vattenresurserna främst består i att dricksvattenintresset
synliggörs och beaktas i samhällsplanering och vid exploatering, men att
kommunerna och länsstyrelserna här behöver utveckla sina arbetssätt.

Det identifierade behovet av utvecklat arbetssätt inom kommunal och regional
samhällsplanering utgör en viktig och angelägen fråga som på ett tydligare sätt
bör lyftas fram i denna regionala vattenförsörjningsplan. Samhällsplaneringens
roll bör exempelvis finnas med och tydligare framgå under rubriken ”Vem
ansvarar för dricksvattenförsörjningen” på sidan 10. I detta sammanhang bör
mot bakgrund av senaste årens torkperioder även framhållas vikten av att inom
samhällsplaneringen inte enbart ta hänsyn till vattenuttag utan även skydd av
nybildningsområden för grundvatten för täkter inom detaljplanlagda områden.

Klargör uppgifter om sötvattenanvändningen inom industrin
Ett förtydligande behövs kring det statistiska underlaget till Figur 11 på sidan 23.
Vad ingår i den sammanställda användningen av sötvatten inom industrin i
länet? Enligt bildtexten ingår kylvattenanvändning men vilka typer av process-
vatten ingår? Ingår dricksvatten från livsmedelsindustriers egna brunnar där
vattnet går till exempelvis internt tvätt- och spolvatten. Ingår vatten som
tillsätts eller ingår i producerade varor såsom exempelvis bryggerier och
läsktillverkning liksom vatten som förångas i olika tillverkningsprocesser?

Förtydliga behovet av mer kunskapsunderlag
Frågan är även kopplad till första stycket på sidan 41 med rubriken ”Tillse
tillräckliga kunskapsunderlag” där det konstateras att det finns behov att
kartlägga och planera för vattenbehov utöver dricksvattenbehovet för människor
och att det ”...behövs kunskap om vattenbehovet för lantbruk och industri…”.
Figur 11 på sidan 23 ger intryck av att vara byggd på ett komplett faktaunderlag
men där det tydligen kan finnas ett mörkertal i underlaget vilket tydligare bör
redovisas i anslutning till tabellen.

Källreferens saknas till påståendet i första meningen i andra stycket på sidan 35,
dvs ”De viktigaste dricksvattenresurserna i länet är de som redan nyttjas idag.”.
Påståendet behöver källreferens med tanke på att flera större och identifierade
yt- och grundvattenförekomster ännu inte blivit föremål för utredning kring
kvalitet och kvantitet.

Ett alltför kort och översiktligt resonemang förs kring behovet att skyddsåtgärder
även för outnyttjade men regionalt viktiga vattenresurser tas upp på sidan 41
under rubriken ”Skyddsåtgärder för regionalt viktiga vattenresurser som inte
nyttjas som vattentäkt idag”. Denna fråga har även koppling till avsaknad av en
källa eller referens till följande menings påstående på sidan sidan 35, om att det
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finns ”vattenresurser som nyttjas idag men som inte är långsiktigt hållbara”
samt även påståendet i fjärde stycket på sidan 36 om att ”Kommunalt viktiga
dricksvattenresurser utgörs av vattentäkter som nyttjas idag” med följdfrågan
hur det då står till med kvalitet, kvantitet och skydd för de kända
vattenförekomster som finns men inte nyttjas.

Lyft behovet av mer kunskap kring kommunalt viktiga vattenresurser
Det finns en obalans i planen mellan regionalt och kommunalt viktiga
vattenresurser. Det beskrivs att det finns luckor i kunskapsunderlaget kring såväl
”vattenbehovet utöver dricksvattenbehovet för människor” som för
”vattenbehovet för lantbruk och industrier” vilka till stor del är kopplade till
kommunalt viktiga resurser samtidigt som det konstateras att ”de
vattenresurstyper som är mest sårbara i Västra Götaland är små yt- och
grundvattenresurser”. Lokala vattenresurser är dock tyvärr uteslutna ur planen
enligt näst sista meningen i fjärde stycket på sidan 36.

Det behov som identifierats med bland annat mer kunskap om naturliga
variationer i vattentillgång i de regionalt viktiga vattenresurserna är även
intressanta att studera i de mindre och kommunalt viktiga resurserna, likaså
uttagsvolymer och vattenbehov för industri och lantbruk kopplade till
kommunala resurser. För att öka kunskapen om naturliga variationer finns behov
av utökad övervakning av såväl regionala som kommunala vattenresurser med
exempelvis automatiserad nivåövervakning i grundvattenmagasin, och då inte
enbart i uttagsbrunnar där vattennivån kan fluktuera kraftigt. Detta för att ge ett
kunskapsunderlag för att bedöma grundvattenmagasinens robusthet mot
klimatförändringar och identifiera bristområden.

Redaktionella småfel som noterats
På sidan 25 rad 4 under rubriken ”Erfarenheter av torka från 2016-2018” finns
ett onödigt bindestreck.
Sista meningen i andra stycket under Figur 15 på sidan 36 anger att erforderligt
skydd för kommunalt viktiga dricksvattenresurser presenteras i kapitel 4, men
avser troligen istället kapitel 5 med åtgärder för robust dricksvattenförsörjning.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden ställer sig positiv till aktuellt förslag till regional
vattenförsörjningsplan för Västra Götaland, med ovanstående rättelser och
tillägg.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör David Davidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
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