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§ 85

Dnr 2021-00001

Val av justerare
Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) till
att justera dagens protokoll.
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§ 86

Dnr 2021-00004

Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Föreligger dagordning daterad 2021-04-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna
dagordningen.
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§ 87

Dnr 2021-00159

Markanvisningsavtal för Billesholms Gård 9:19
(Lagerbolaget 1324 AB)
Sammanfattning
Er-Ho Bygg AB har inkommit med begäran att gå vidare med den option de
haft för fastigheten Billesholms Gård 9:19 enligt det avtal man tecknande
med kommunen 2019-09-30. Inför denna markanvisning har man bildat ett
nytt bolag Lagerbolaget 1324 AB.
Lagerbolaget 1324 AB kommer att inom området uppföra 30 bostäder i tre
olika huskroppar i två våningsplan plus en indragen penthouse våning i
vardera huskroppen. Bostäderna kommer att upplåtas med hyresrätt.
Kvartersmarken kommer att upplåtas med ägande rätt och byggrättspriset
har förhandlats till 1 375 kr/kvm ljus BTA.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulrika Adolfsson 2021-03-29
Markanvisningsavtal med bilagor.
Lokaliseringskarta
Kopia avtal från 2019-09-30

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att:
Godkänna markanvisningsavtalet med Lagerbolaget 1324 AB.
Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna markanvisningsavtalet för kommunens räkning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Godkänna markanvisningsavtalet med Lagerbolaget 1324 AB.

Justerarnas signaturer
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Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna markanvisningsavtalet för kommunens räkning.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
MEX-ingenjör
Diariet
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§ 88

Dnr 2020-00538

Yttrande över Regionplan för Skåne 2022 - 2040,
samrådshandling
Sammanfattning
Region Skåne genomför samråd för Regionplan för Skåne 2022–2040
mellan den 1 december 2020 – 30 april 2021. Regionplanen har ett
långsiktigt regionalt perspektiv och ska sammanfatta hela Skånes samlade
vilja och förutsättningar för utveckling av de fysiska strukturerna. Genom
planens mål, utvecklingsinriktningar och tematiska fördjupningar redovisas
hur samhällsutvecklingen ska ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-04-14
Regionplan för Skåne 2022–2040, Samrådshandling
Bilaga Yttrande kring Regionplan för Skåne, Familjen Helsingborg,

Ärendet
Region Skåne har tagit fram ett förslag till Regionplan för Skåne 2022–
2040. Efter en ändring i 7 kapitlet i Plan- och bygglagen (PBL) om regional
planering har Region Skåne nu ansvar för att ta fram en regionplan för
Skåne. Planen ska vara vägledande för beslut i den efterföljande
kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning
av mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det
långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som
kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.
Regionplanen är där med den första som tas fram för Skåne. I regionplanen
lyfts det fram att ”Regionplaneprocessen ska bidra till att skapa grunden för
en samhällsutveckling som ger förutsättningar för arbetsmarknad och
näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela
Skåne”. Med dagens möjlighet till rörlighet för människor, varor, information,
tjänster och kapital skapas nya förutsättningar och behov som kräver andra
sätt att planera. Att se förbi de kommunala gränserna i större perspektiv gör
att möjligheterna vidgas och förhållandena för exempelvis infrastruktur,
grönstruktur, klimatfrågorna ses i ett helhetsperspektiv.
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Regionplanen har en övergripande regional utvecklingsstrategi – det öppna
Skåne 2030, med målet att stärka Skånes utveckling kring flerkärnighet i
arbetsmarknaden och som bostadsregion. Utifrån detta har sex
planeringsstrategier tagits fram;
•
•
•
•
•
•

Utveckla flerkärnighet och stärka samspel mellan stad och land
Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med
tillgång till rekreation
Växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och
vattenanvändning
Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning
Stärka Skånes relationer med omvärlden.

Regionen vill ha in synpunkter på planen utifrån bland annat
•
•
•
•

flerkärnighetens roll med dess olika kärnor och tillväxtmotorer
relevansen av planeringsstrategier och principer och hur de kan
utgöra bättre stöd till kommunerna
kartornas detaljeringsgrad och mellankommunal relevans för att
utgöra stöd
kommunens delregionala sammanhang, dess förutsättningar och
dess utmaningar

Kommentarer
Nedan presenteras kommentarer på regionplaneförslaget utifrån de
synpunkter som regionen pekat ut de vill ha in synpunkter kring.
Bjuvs kommun ser positivt på samrådsförslaget och önskar ett fortsatt gott
samarbete i de regionala frågorna som berör kommunen.
Flerkärnighetens roll - Bjuvs kommun önskar en fördjupad diskussion i
regionplanen kring verksamhetsetableringar och vilka konsekvenser det ger
för kommunerna. Detta i enlighet med ett av regionplanens angivna syften.
Ett syfte med regionplanen borde vara att överbrygga mellanrummet mellan
regionalt tillväxtarbete och kommunernas översiktsplanearbete.
Flerkärnighetens roll/ planeringsstrategier som utgör stöd - Vidare vill
kommunen lyfta fram att det saknas uttalade bostadsförsörjningsmål för
såväl nordvästra Skåne som våra lokalt utpekade kärnor. Kommunen
önskar se en dialog med regionen över målbilder utefter kommunens
förväntade befolkningsutveckling så att det finns en samstämmighet i de
effekterna som planeras för inom kommunen och som sedan återfinns i
regionplanen.
Planeringsstrategier som utgör stöd - Bjuvs kommun efterfrågar
ställningstagande i regionplanen kring bland annat miljökvalitetsnormer
(MKN) för luft, vatten och buller och riksintressen men även andra frågor
som behöver hanteras i översiktsplanearbetet. Detta för att på en regional
nivå kunna hitta lämpliga synsätt och målsättningar för en långsiktig
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utvecklingsinriktning som kan ge stöd och värdefull kunskap till
kommunerna och dess åtagande i dessa frågor.
Bjuvs kommun vill att regionen förtydligar vilken roll och status regionplanen
kommer få i relation till kommunernas översiktliga planering och på vilket
sätt regionplanen riskerar att inskränka kommunernas möjlighet att
genomföra sin egen planering i de fall regionplanen tillskrivs överordnande
eller styrande egenskaper i samband med prövning hos Länsstyrelsen,
tillståndsgivning eller prövning i domstol, i enskilda ärenden. Kommunen vill
särskilt framföra den farhåga som finns kopplad till att regionplanens
fastställande riskerar att begränsa eller påverka det kommunala självstyret
negativt.

Kommentarer utifrån Familjen Helsingborgs yttrande
Bjuvs kommun samverkar i nätverket för Familjen Helsingborg. Ett
gemensamt yttrande är framtaget och Bjuvs kommunen delar synpunkterna
som framförs i yttrandet. Kommunen vill ändock lyfta fram några punkter
som även återfinns i Familjen Helsingborgs yttrande.
Mellankommunal relevans för att utgöra stöd - Den strukturplan som är
framtagen i nätverket anser kommunen är en värdefull framtidsbild av hur
kommunerna ska utvecklas. Bjuvs kommun vill särskilt lyfta fram att det
anses viktigt att regionplanen följer strukturplanen för Familjen Helsingborg.
I regionplanen finns vissa skiljaktigheter i bland annat grönstruktur,
infrastruktur och kollektivtrafik som med fördel kan nyttjas och arbetas in i
regionplanen.
Kommunens delregionala sammanhang - Kommunen ser det som viktigt att
vägar som är prioriterade infrastruktursatsningar inom Familjen Helsingborg
likaså inom kommunens planering återfinns i regionplanen. Den nya vägen
för sträckningen lv. 109 mellan Ekeby – Kågeröd är ett exempel som
kommunen vill lyfta fram.
Kartornas detaljeringsgrad - Den karta som finns redovisad i regionplanen
skulle må bra av att endast innehålla en strukturell nivå. Detta för att
tydliggöra framtids- och visionsperspektivet bättre. Kartan skulle då bli mer
lättuppfattad och överskådlig.
Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot regionplaneförslaget.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget, att ställa sig bakom det
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gemensamma yttrandet från Familjen Helsingborg samt översända dessa till
Region Skåne.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande
som sitt eget, att ställa sig bakom det gemensamma yttrandet från Familjen
Helsingborg samt översända dessa till Region Skåne.

Beslutet skickas till:
Region Skåne, region@skane.se, ange dnr: 2019-RU000065
Planeringschef
Planarkitekt
Diariet
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§ 89

Dnr 2021-00122

Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inom befintlig och ny
ledningsgata för ombyggnad av befintlig luftledning
mellan Söderåsen och Barsebäck
Sammanfattning
Svenska kraftnät har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna
i Bjuvs kommun med anledning av förnyelsen av
transmissionsnätsledningen mellan Söderåsen och Barsebäck i Bjuv,
Svalövs och Kävlinge kommun. Ombyggnaden av
transmissionsnätsledningen är av stor vikt sett ur ett samhällsperspektiv
eftersom det handlar om en förstärkning av transmissionsnätet för att trygga
elleveranssäkerheten i södra Sverige. Åtgärden bedöms ha ett stort
allmänintresse och eftersom intrånget bedöms som ringa föreslås dispens
från strandskyddet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-04-09
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, inklusive bilaga,
Svenska Kraftnät
Bilaga, mailkorrespondens med Svenska kraftnät

Ärendet
Svenska kraftnät har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna
i Bjuvs kommun med anledning av förnyelsen av
transmissionsnätsledningen mellan Söderåsen och Barsebäck i Bjuv,
Svalövs och Kävlinge kommun. Enligt vad som framgår i de handlingar som
utgör ansökan om dispens avses strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap
13-15 §§ och 18 c § miljöbalken inom befintlig och ny ledningsgata för
ombyggnad av befintlig luftledning.
Vidare avser ansökan om strandskyddsdispens åtgärder för uppgrävning av
fundament för stolpplats 0007 och byggnation av ny stolpplats 8, fastighet:
Södra vram 16:7>1 i Bjuvs kommun. Se figur 1 nedan.
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Figur 1 ovan, ett skärmutklipp från sidan 5 i ansökan från Svenska kraftnät,
visar befintlig stolpe 0007 och planerad stolpe 8.
Bakgrunden till ansökan ligger i, likt ovan nämnt, förnyelse av den befintliga
transmissionsnätsledningen mellan Söderåsen och Barsebäck som är drygt
60 år gammal. Ledningen beskrivs som en viktig del av elförsörjningen i
Skåneregionen och för förbindelserna mellan Sverige och kontinenten.
Svenska kraftnät menar på att ombyggnaden av
transmissionsnätsledningen är av stor vikt sett ur ett samhällsperspektiv
eftersom det handlar om en förstärkning av transmissionsnätet för att trygga
elleveranssäkerheten i södra Sverige.
För upplysning skriver Svenska kraftnät, i sin ansökan, att det för
närvarande pågår andra prövningar för ledningssträckan, parallellt med
förevarande ansökan om strandskyddsdispens. Enligt vad som framgår av
Svenska kraftnät har ansökningar lämnats till berörda myndigheter
avseende dels ansökan om förlängd koncession för ledningssträckan, dels
ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna.
Planerade åtgärder
Svenska kraftnät planerar att bygga ny ledning i samma sträckning med en
förskjutning som nuvarande ledning. Svenska kraftnät har som inriktning,
enligt ansökan, att gräva upp befintliga kreosotimpregnerade fundament
samt att sanera marken i samband med rivningen av den gamla ledningen.
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Vissa fundament kan dock vid placering i skyddad natur- eller kulturmiljö,
känsliga våtmarker eller områden som hyser skyddade arter komma att
lämnas kvar. Svenska kraftnät menar att i vissa fall kan påverkan bli negativ
för befintliga värden än nyttan med åtgärden.
Svenska kraftnät planerar att nyttja de vägar som finns i området samt att
anlägga tillfälliga byggvägar för att nå anslutning till ledningsgatan. De
tillfälliga byggvägarna är tänkta att anpassas till markens beskaffenhet samt
att konstrueras på sådant sätt som möjliggör att vägarna kan tas bort efter
nyttjande. Körvägar visas i figur 1 ovan och figur 2 nedan.
Byggnation för nya stolpar är planerad att påbörjas våren år 2022 och den
planerade rivningen är tänkt att bedrivas delvis parallellt. Planerat slutdatum
är preciserat till år 2024.
Befintlig stolpe 0007 och planerad stolpe 8, se figur 1 ovan och figur 2
nedan, ligger inom strandskyddat område för Vegeån.
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Figur 2 ovan, ett skärmutklipp från bilaga 1 i ansökan från Svenska kraftnät,
visar strandskydd för Vegeå samt befintlig stolpe 0007 och planerad stolpe
8.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

14 (37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

De planerade åtgärderna för befintlig stolpe 0007 och planerad stolpe 8
berör ett riksintresse för naturvård (Söderåsen med vattendrag och
Jällabjär) och ett riksintresse för friluftsliv (Söderåsen). Strax, cirka 100
meter, norr de planerade åtgärderna ligger Natura 2000-området
Hallabäckens dalgång. Vegeån med omgivningar har, på uppdrag av
Svenska kraftnät, inventerats avseende naturvärden. Inventeringen har
mynnat ut i en bedömning av området till naturvärdesklass 3 (påtagligt
naturvärde). Närmiljön för befintlig stolpe 0007 och planerad stolpe 8 utgörs,
enligt Svenska kraftnät, av åkermark. Svenska kraftnät menar, mot
bakgrund i nyss nämnda, att eftersom befintlig stolpe 0007 är placerad i
åkermark och planerad stolpe 8 är tänkt att lokaliseras i åkermark, bedöms
inte allemansrätten hindras åtkomst i samband med åtgärderna.
Svenska kraftnät skriver vidare, i ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna:
”Det bedöms finnas tillräckligt med marginal för att kunna utföra
schaktarbeten utan att påverka vattendraget. För att förhindra körning i
hydrologiskt känslig mark kan staket sättas upp kring arbetsområdet. Med
anledning av att påverkan från åtgärderna är tillfälliga och med avståndet till
Vege å bedöms konsekvenserna som små. Strandskyddet bedöms därför
inte påverkas av åtgärden.”
Lagkrav
Strandskyddet, som regleras i 7 kap. 13–18§§ miljöbalken, är ett generellt
skydd som gäller i hela landet vid kust, sjöar och vattendrag. Det skyddade
området är i detta fall 100 meter från strandkanten. Strandskyddet har två
syften:
•

att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och

•

att bevara goda livsvillkor för djur-och växtlivet.

Bjuvs kommun får enligt 7 kap 18 b § miljöbalken lämna dispens om
särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara
förenlig med strandskyddets syften. De särskilda skälen finns uttömmande
preciserade i 7 kap 18 c § punkterna 1 till 6 samt i 18 d § miljöbalken.
Vid en dispensprövning i ett område som omfattas av strandskydd krävs att
minst ett av de sex särskilda skälen enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c § är
uppfyllda. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet
eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
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3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen
inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde ej
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur-eller
växtarter
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från
någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap.
15 § miljöbalken:
1. Det ska finnas särskilda skäl enligt MB 7 kap 18c §.
2. Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur-och
växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens
tillgång till strandområden försämras inte.
Kommentarer och bedömning
God elförsörjning är av stor vikt för samhället, regionen och centralt för att
kommunen ska kunna växa. Enligt vad som framgår i ansökan avser
Svenska kraftnät fortsättningsvis bibehålla den aktuella ledningen i befintlig
sträckning, vilket i huvudsak inte medför något nytt markintrång.
Den befintliga ledningsdragningen passerar inom område utpekade i
kommunalt naturvårdsprogram. I ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna har samma område, Vegeån med
omgivningar, bedömts ha visst naturvärde och påtagligt naturvärde. De
planerade åtgärderna ligger inom riksintresse för naturvård, riksintresse för
friluftsliv och strandskyddsområde samt passerar strax intill naturreservat
och Natura 2000-områden, vilket även framgår i remitterat material.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

16 (37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

De planerade åtgärderna bedöms utgöra en försumbar påverkan på det
strandskyddade området. Utifrån de handlingar som Svenska kraftnät har
skickat in och vad som har framkommit i ärendet i övrigt bedömer Bjuvs
kommun att särskilda skäl finns för att lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 18 c § punkt 1 och 5 miljöbalken.
Svenska kraftnät har i ansökan anfört åtgärdernas angelägenhet för att
trygga ett stort samhällsintresse genom trygga elleveranssäkerheten i södra
Sverige.
Enligt kompletterande mailkorrespondens med Svenska kraftnät angående
en möjlig placering av planerad stolpe 8 utanför strandskyddsområde, se
bifogat mail, menar Svenska kraftnät att en sådan placering inte är möjlig
med hänsyn till dels tekniska förutsättningar, dels markägarens önskemål.
Eftersom närmiljön för befintlig stolpe 0007 är åkermark och planerad stolpe
8 är tänkt att lokaliseras i åkermark, enligt Svenska kraftnät, delar
kommunen sökandens bedömning; att inte allemansrätten hindras åtkomst i
samband med åtgärderna. Skadorna på strandskyddets syften,
allmänhetens tillgänglighet till strandzonen samt växt- och djurlivet på
platsen bedöms ej bli så stora att de väger upp samhällsnyttan av den nya
kraftledningen som har en viktig regional betydelse. Påverkan på
strandskyddets intressen avses minimeras genom skadeförebyggande
åtgärder, vilka framgår i Svenska kraftnäts ansökan. Strandskyddets syften
bedöms ej påverkas mer än ringa. Allmänhetens möjligheter att besöka
strandskyddsområdet samt växt- och djurlivet på platsen bedöms ej
försämras genom åtgärderna. Mot denna bakgrund bör dispens lämnas från
strandskyddet.

Information
Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för kraftledningsstolparnas
fundament som är markerade på de två situationsplanerna, figur 1 och figur
2 ovan, daterad 2020-12-10 samt bilaga 1 daterad 2021-02-25 som bifogats
ansökan.
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län enligt nedan.
Ett beslut om dispens upphör gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag kommunens beslut kom in
till Länsstyrelsen ta ställning till om en prövning av dispensbeslutet ska ske
eller inte. Länsstyrelsen kan upphäva dispensbeslutet om det inte finns
förutsättning för dispens. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
prövningen.
Alla åtgärder skall göras med stor försiktighet för att minska påverkan på
djur- och växtlivet.
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I skrivelse till sökanden redovisas dels en redogörelse för ärendet, skälen
för kommunens beslut, kommunens bedömning av ärendet samt en erinran
om att länsstyrelsen kan besluta om överprövning av ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt att medge Svenska
kraftnät dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 18 c § punkt
1 och 5 miljöbalken och översända detta till Svenska Kraftnät.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande
som sitt eget samt att medge Svenska kraftnät dispens från
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 18 c § punkt 1 och 5 miljöbalken
och översända detta till Svenska Kraftnät.

Beslutet skickas till:
Svenska Kraftnät, Mats.borrie@svk.se, (använd ärendenr Svk 2019/2144)
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se
Planeringschef
Översiktsplanerare
Diariet
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§ 90

Dnr 2021-00148

Yttrande över vattenförvaltning i Södra Östersjöns och
Västerhavets vattendistrikt, samrådshandling
Sammanfattning
Vattenmyndigheterna genomför samråd från den 1 november 2020 till den
30 april 2021 om ”Förslag till förvaltningsplan”, ”Förslag till
miljökvalitetsnormer”, ”Förslag till åtgärdsprogram” och ”Förslag till
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka” för Sveriges fem
vattendistrikt. Den nya förvaltningsplanen och det nya åtgärdsprogrammet
kommer att gälla för kommande förvaltningscykel 2021-2027. Den förra
cykeln påbörjades 2015 och avslutas 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-04-09
Bilaga – Yttrande över vattenförvaltning, NSVA
Bilaga – Yttrande över vattenförvaltning, SMFO
Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
2021-2027

Ärendet
Vattenmyndigheterna genomför samråd från den 1 november 2020 till den
30 april 2021 om ”Förslag till förvaltningsplan”, ”Förslag till
miljökvalitetsnormer”, ”Förslag till åtgärdsprogram” och ”Förslag till
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka” för Sveriges fem
vattendistrikt. Den nya förvaltningsplanen och det nya åtgärdsprogrammet
kommer att gälla för kommande förvaltningscykel 2021-2027. Den förra
cykeln påbörjades 2015 och avslutas 2020. Vattenmyndigheten har
konstaterat att under föregående förvaltningscykel har ingen förbättring
skett i de fem vattendistrikten samt att åtgärdsbehovet fortfarande är stort.
Vattenmyndigheterna önskar ta del av synpunkter avseende förslaget till
åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer med mera.
Yttrandena gällande samråd om vattenförvaltning är till stor del identiska för
Södra Östersjöns- och Västerhavets vattendistrikt. Det enda som skiljer
dem åt är beskrivningen av de utmaningar som i samrådsremissen lyfts
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fram för respektive vattendistrikt. Utmaningarna för respektive distrikt, som
berör Bjuvs kommun, beskrivs mer nedan;
Vattenutmaningarna som lyfts fram för Södra Östersjöns vattendistrikt är
effekterna av övergödning, dricksvattenförsörjning, miljögifter, fysisk
påverkan och pågående klimatförändring.
Vattenutmaningarna som lyfts fram för Västerhavets vattendistrikt är
effekterna av dränering, fysisk påverkan (såsom vandringshinder, samt
uträtning och fördjupning av vattendrag), exploatering, skydd av
dricksvatten, försurning, miljögifter och pågående klimatförändring.

Kort bakgrund
Med vattenförvaltning avses det svenska genomförandet av vattendirektivet.
Vattendirektivet (200/60/EG) syftar i korthet till att god ekologisk, kemisk och
kvantitativ status ska uppnås i alla Europas vatten. Vidare syftar direktivet
till att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten
och kustnära havsområden. Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en
samhällsfråga – kanske den största. I Sverige har vattenmyndigheterna ett
utpekat ansvar för att tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag,
kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. Under en så kallad
förvaltningscykel beskrivs vattenförekomsternas status, miljökvalitetsnormer
slås fast, åtgärdsprogram antas för att nå miljökvalitetsnormerna,
miljöövervakning bedrivs och rapportering görs till EU av hur arbetet
fortskrider. Mer utförligt ingår det i förslaget till förvaltningsplan redovisning
om tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i distrikten. Därtill redovisas
de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet som finns och vilka
miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår
vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna påverkan, i form
av miljökvalitetsnormer för distriktens samtliga vattenförekomster. För att se
till att miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och kommuner
sedan genomföra de åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag
till Åtgärdsprogram 2021-2027.
Vattenmyndigheterna har tre huvudsakliga verktyg i arbetet med
förvaltningen av Sveriges vatten: förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram. Dessa tre hänger ihop och revideras inför varje ny
sexårsperiod. Vattenmyndigheternas roll är att presentera den samlade
kunskapen från alla delar av samhället och klargöra vem som har ansvar,
så att våra gemensamma insatser gör att vi kan nå en bättre vattenmiljö.
Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för respektive
vattendistrikts vatten och innehåller en sammanfattande redogörelse för
vattenförhållandena och kvaliteten på vattenmiljön. Den beskriver också
orsaker som påverkar vattnet och vilka vatten som riskerar att bli
försämrade. Förvaltningsplanen beskriver vad som gjorts under föregående
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cykel samt blickar framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av
vattenmiljön på både kort och lång sikt.
Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och anger
vilka åtgärder som behöver genomföras, dels på distriktsnivå, dels på
avrinningsområdesnivå. En viktig målsättning är att det ska vara tydligt vem
som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas på ett kostnadseffektivt sätt. Åtgärdsprogrammets bindande åtgärder,
som myndigheter har skyldighet att genomföra, åläggs bland andra
kommuner som därmed har ansvar för att tillräckligt många och rätt åtgärder
kommer till stånd inom sina respektive ansvarsområden.
Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska
ha vid en viss tidpunkt. Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på
statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god
status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna är utgångspunkten för de
föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet.
Miljökonsekvensbeskrivningen är en generell och övergripande beskrivning
av de miljökonsekvenser som det föreslagna åtgärdsprogrammet väntas få.
Nytt för denna förvaltningscykel är en delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka som är den första planen i sitt slag i Sverige.
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen
med vattenbrist. Huvudsyftet med delförvaltningsplanen är att minimera
negativa torkaeffekter på ekonomin, samhället och miljön så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
Föreslagna åtgärder
De sex åtgärder som kommunerna föreslås ansvara för är
1) Vattenplanering
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande
vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de
yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom
innehålla
a. en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med
utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen.
Åtgärden bör också innehålla
b. en plan för samverkan med berörda kommuner inom
kommunens avrinningsområden.
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att
miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens
verksamhet. I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas:
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a. översikts- och detaljplaner
b. planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
c. tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små
avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk
2) Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av
a. miljöfarliga verksamheter
b. förorenade områden
c. jordbruk och annan verksamhet
Detta innebär att kommunerna ska:
•

i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter
som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att
inte följas.

•

i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs
där det finns en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan
följas på grund av påverkan från den aktuella verksamheten.

•

i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav
på utredningar och åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten
kan följas.

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de
verksamheter som påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som
behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
3) Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande
och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda
dricksvattentäkter, exempelvis i form av vattenskyddsområde, för
vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens
uttag är mer än 10 m3/dygn
b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före
införandet av miljöbalk och vattenskyddsområden där behov finns att
revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter
så att tillräckligt skydd uppnås
c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över
vattenskyddsområden
d. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter
har tillstånd för vattenuttag.
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4) Fysisk planering
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översiktsoch detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt plan- och bygglag
(PBL), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundvatten kan följas. Kommunerna ska särskilt:
a. tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska
därmed ligga till grund för planer och beslut,
b. bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de
aktuella planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå
inklusive skydd och restaurering av kustnära miljöer på ett sådant
sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas,
c. bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i
översiktsplanen.
5) VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten
och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen
så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna
ska bland annat innehålla:
a. en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att
påverkas av vatten- och avloppshanteringen i kommunen
b. en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna.
6) Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och
dioxinlika föreningar från småskalig förbränning.

Synpunkter
Bjuvs kommun tillhör två vattendistrikt. Eftersom materialet är mycket
omfattande har kommunstyrelsens förvaltning framför allt granskat
åtgärdsprogrammet och de åtgärder som riktar sig till kommunerna. I
huvudsak anser kommunen att det är ett väl genomarbetat material och bra
åtgärder som föreslås. Vi konstaterar dock att under de år som
vattenförvaltningen pågått i Sverige har den administrativa delen av arbetet
(databaser, statusbedömningar, utredningar och framställande av
dokument) blivit allt tyngre medan de praktiska åtgärderna fortfarande är
förhållandevis små. För de stora utmaningarna såsom övergödning,
miljögifter och fysiska förändringar vet vi ofta vad som behöver göras men
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saknar resurser. Bjuvs kommun har arbetat med vattenfrågor under många
års tid och har genom vår delaktighet i vattenråden för Råån och Vegeån
bidragit till nya fysiska åtgärder i landskapet.
Förslag till förvaltningsplan 2021-2027
Kommunstyrelsens förvaltning anser att förvaltningsplanen sammanfattar
vattenförvaltningsarbetet på ett tydligt och överskådligt sätt. VISS (Vatten
Informations System Sverige) är ett till stor del användbart verktyg som ger
oss värdefull information i vårt arbete. VISS är dock svårt att använda för
sällananvändarna. Förvaltningsplanen ger tillsammans med VISS i stor
utsträckning oss den information vi behöver i vårt arbete, men materialet är
omfattande och bör komprimeras för att det ska kunna läsas av fler.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten är sammansatta av flera parametrar
vilket dels medför att de är svåra att tillämpa, dels inte tydligt framgår hur
miljökvalitetsnormerna för vatten är fastslagna. Det är angeläget att den
planering och prövning som görs inom kommunens verksamhet utförs på ett
sådant sätt som bidrar till att MKN för vatten följs. Mot bakgrund i ovan finns
som sagt försvårande aspekter för hur arbetet i praktiken utförs.
Miljökvalitetsnormerna är till sin karaktär svåra att tillämpa i det löpande
arbetet eftersom, MKN som är sammansatt av en mängd komponenter, det
inte finns bestämda värden på utgående vatten (exempelvis dagvatten) att
arbeta efter, utan bedömer tillståndet i recipienten. Det är enklare att förstå
när en halt i vatten, luft eller en bullernivå inte får överskridas. Konkreta
exempel kan underlätta förståelsen av vad som behöver göras.
Grunder för normsättning – Tidsfrister
I förvaltningsplanen anges att det inte går att förlänga tiden för att uppnå
god vattenstatus längre än till 2027 med hänvisning till tekniska eller
ekonomiska skäl. Den enda motivering som kan ligga till grund för tidsfrist
senare än 2027 är då det behövs längre tid för att åstadkomma en naturlig
återhämtning. Detta innebär åtgärdsarbetet måste intensifieras för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.
Riktlinjer för normsättning – Jordbruk
Jordbruket påverkar vattenmiljön genom läckage av näringsämnen,
användning av bekämpningsmedel och genom fysisk förändring av mark
och vatten. Havs- och vattenmyndigheten arbetar tillsammans med
Jordbruksverket med en vägledning för förklarande av kraftigt modifierade
vatten i jordbrukslandskapet. Vi instämmer i att det är bra att avvakta med
att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade i jordbrukslandskapet
tills vägledningen är klar. Det är dock viktigt att man även efter en eventuell
förklaring av en sådan vattenförekomst som kraftigt modifierad, tydliggör att
åtgärdsarbete trots det behöver fortsätta för att förbättra vattenförekomstens
status så långt möjligt.
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Vattenförvaltning 2021-2027
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att samtliga myndigheter måste
ta ett sammanhållet grepp över sin del av vattenförvaltningsarbetet och
integrera sina uppdrag inom vattenförvaltningen i hela sin verksamhet på
strategisk nivå. För att nå målen i vattendirektivet måste åtgärdsarbetet
intensifieras. För att underlätta ett möjliggörande för genomförande av
åtgärder måste dock finansieringen av åtgärdsarbetet utökas.
Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027
Det är i de flesta fall tydligt hur olika myndigheters åtgärder hänger ihop
med varandra och vilken myndighet som ansvarar för vilken åtgärd. Ett
exempel är att kommunernas åtgärd 4, som kopplar till PBL och kravet på
att följa miljökvalitetsnormerna, tydligt hänger ihop med Boverkets åtgärd 1,
Region Skånes åtgärd 1 och länsstyrelsernas åtgärd 7.
Åtgärder som riktas till kommunerna
Kommunerna, åtgärd 1: Vattenplanering
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till den nya åtgärden med en
förvaltningsövergripande vattenplanering inom kommunen, men hur
åtgärden ska genomföras i praktiken är något oklart. Samarbetet mellan
kommunala förvaltningar och kommunala bolag samt mellankommunala
samarbeten måste stärkas för att takten på genomförandet av åtgärder ska
kunna öka så att miljökvalitetsnormerna nås. Länsstyrelsernas åtgärd 1:
Vattenplanering, sett jämte kommunernas åtgärd 1: vattenplanering, oklar. I
likhet med vad som nämnts ovan finns en risk för resurskrävande
administrativa åtgärder och delar kan ta överhanden från konkreta tekniska
och fysiska åtgärder. Ansvarsfrågan gällande vattenplanering bör
förtydligas. Därtill bör finansiering av kommunernas vattenförvaltningsarbete
förstärkas. Bjuvs kommun anser att en förstärkt finansiering av
kommunernas vattenförvaltningsarbete är ett måste för att de uppsatta
målen ska kunna nås, antingen genom en ökning av det generella
statsbidraget eller med ett riktat bidrag.
Kommunerna, åtgärd 2:
För denna åtgärd hänvisas till Söderåsens miljöförbunds yttrande och
NSVA:s yttrande, se bilagor.
Kommunerna, åtgärd 3: Dricksvattenskydd
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i behovet av att säkerställa ett
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen.
En robust och klimatsäkrad vattenförsörjning är oerhört viktig för samhället
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och en viktig del i detta är att skapa nödvändigt skydd för våra
dricksvattenresurser. Det finns också ett stort behov av att skapa redundans
i vattenförsörjningssystemet för att minska dess sårbarhet, därför behöver
åtgärden förtydligas för att även innefatta skydd av reservvattentäkter.
I övrigt hänvisas till NSVAs yttrande, se bilaga.
Kommunerna, åtgärd 4: Fysisk planering
I åtgärden anges att miljökvalitetsnormerna förutsätts utgöra en grund för all
planering som sker i kommunen. I detaljplaneskedet ska kommunerna visa
att en betydande påverkan på vattenförekomster inte riskeras vid
genomförande av detaljplaner, så att miljökvalitetsnormerna kan följas.
Miljökvalitetsnormerna är svåra att tillämpa i det löpande arbetet. Det är
svårt att bedöma såväl befintlig status som eventuell påverkan eftersom
miljökvalitetsnormerna är sammansatta av flera komponenter och man inte
har bestämda värden på utgående vatten från ett planområde att arbeta
efter utan bedömer tillståndet i recipienten. En tydlig vägledning för hur
kommunen ska sätta gränsvärden (för exempelvis dagvatten) som kopplar
till miljökvalitetsnormerna behövs.
Effekten av enskilda planer och beslut behöver sättas i sitt sammanhang
med de kumulativa effekterna på en vattenförekomst, men att bedöma de
kumulativa effekterna är svårt. Det behövs ett större perspektiv för att få
grepp om de samlade effekterna på vatten.
Kommunens möjlighet att genom planbestämmelse reglera exempelvis
omhändertagande av dagvatten så att kostnaden för åtgärden faller på
exploatören är otydlig. Åtgärder blir ofta en fråga om exploatörens goda
vilja. Det är exempelvis mycket svårt att peka på en enskild källa när
dagvatten är förorenat och därför svårt att lägga en stor åtgärdskostnad på
en enskild exploatör/fastighetsägare. Frågor rörande dagvatten är aktuell
även inom gällande planer eftersom mark kan hårdgöras (försämra
infiltrationsförmågan) utan lovplikt. Det skulle vara värdefullt med en
vägledning för bedömning av dagvatten vid bygglovsärenden inom framför
allt äldre planer.
Kommunerna, åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten
I motiveringen till åtgärden anges att det ska framgå tydligt av VA-planen
(plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten) var miljökvalitetsnormerna
för vatten riskerar att inte följas och vad som krävs av vatten- och
avloppshanteringen för att följa miljökvalitetsnormerna. Detta är väldigt
viktigt, men kan förtydligas ytterligare. I Bjuvs kommuns dagvattenplan har
det inte bedömts rimligt att dagvatten ska renas ner till en nivå motsvarande
ett rent vattendrag. Istället används egna referensvärden, baserade på
bland annat miljökvalitetsnormerna, och schablonvärden. Riktvärdena är
inte en absolut kravgräns utan ska ses som ett mål att uppnå. Kommunens
riktvärden för dagvatten stämmer inte överens med miljökvalitetsnormerna
för vattenförekomster, exempelvis är riktvärdet för fosfor i utgående
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dagvatten nästan sex gånger högre än vad som anges för kvalitetsfaktorn
Näringsämnen i miljökvalitetsnormen. Detta innebär att dagvatten som
släpps till vattenförekomster inte bidrar till att förbättra kvalitetsfaktorn
Näringsämnen så att miljökvalitetsnormen kan nås. En tydlig vägledning för
hur riktvärdena för dagvatten ska knyta an till miljökvalitetsnormerna
behövs. Ansvarsfördelningen för hanteringen av dagvatten behöver
förtydligas.
I övrigt hänvisas till NSVAs yttrande, se bilaga.
Kommunerna, åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på åtgärdsförslaget.
Övriga åtgärdsförslag
Naturvårdsverket, åtgärd 7: Styrmedel och tillsynsvägledning, dagvatten
Åtgärden innebär att Naturvårdsverket ska identifiera behov av och föreslå
nya eller utveckla befintliga administrativa styrmedel för en hållbar
dagvattenhantering. En tillsynsvägledning avseende en hållbar
dagvattenhantering ska utarbetas till länsstyrelser och kommuner.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att det är svårt att få en tydlig
bild av vad som gäller vid reglering av dagvattenhantering och att det
behövs ett förtydligande gällande ansvarsfördelningen för hantering av
dagvatten, både mellan olika aktörer och inom de enskilda kommunerna.
Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet
Enligt vattenmyndigheternas konsekvensbedömning uppskattas kostnaden
för att ta fram en övergripande planering med avrinningsområdesperspektiv
(Kommunerna åtgärd 1) till 850 000 kr per kommun under hela
vattenförvaltningscykeln 2021-2027. Enligt vattenmyndigheternas
konsekvensbedömning uppskattas kostnaden för kommunens arbete med
fysisk planering (Kommunerna åtgärd 4) kopplat till åtgärdsprogrammet för
vatten rymmas inom kommunernas ordinarie arbete med fysisk planering.
Enligt vattenmyndigheternas konsekvensbedömning uppskattas
kommunernas arbete med dagvatten- och vatten- och avloppsplaner
(Kommunerna åtgärd 5) till ca 400 000 kr per kommun. Därutöver
tillkommer kostnader för dagvattenåtgärder och kostnader för åtgärdande av
vägtrummor.
Bjuvs kommun anser att en förstärkt finansiering av kommunernas
vattenförvaltningsarbete är ett måste för att de uppsatta målen ska kunna
nås, antingen genom en ökning av det generella statsbidraget eller med ett
riktat bidrag.
Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021-2027
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Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till att delförvaltningsplanen tagits
fram. De senaste årens torka har haft en negativ påverkan på både miljön
och samhället i stort och åtgärder för att effektivisera och minska
vattenförbrukningen är välbehövliga.
I övrigt ser vi det som önskvärt med en åtgärd/råd/vägledning som rör hur
hanteringen av äldre dikningsföretag sett i ljuset till åtgärdsplanering och
fysisk planering. Regelverk kopplat till markavvattningsföretag inom tätort
ställer till stora problem för dagvattenhanteringen

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till
vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt och vattenmyndigheten
i Västerhavets vattendistrikt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande
som sitt eget samt översända detta till vattenmyndigheten i Södra
Östersjöns vattendistrikt och vattenmyndigheten i Västerhavets
vattendistrikt.

Beslutet skickas till:
NSVA, remisser@nsva.se och ange dnr: BJ 21/00016
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt,
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt,
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Planeringschef
Översiktsplanerare
Diariet
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§ 91

Dnr 2021-00116

Svar på skrivelse: Skyddet av dricksvattnet i Skåne
behöver stärkas
Sammanfattning
I skrivelse från länsstyrelsen i Skåne län, daterad 2021-03-01, begärs att
Bjuvs kommun inkommer med en nulägesbild samt långsiktig planering och
utveckling avseende vattenskyddsområden för kommunala och större
enskilda vattentäkter. För ytterligare information se vidare
tjänsteskrivelserubrik ”Ärendet”. Länsstyrelsen Skåne anhåller om svar den
3 maj 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-04-09
Skrivelse: Skyddet av dricksvattnet i Skåne behöver stärkas, inklusive
bilagor, Länsstyrelsen Skåne

Ärendet
I skrivelse från länsstyrelsen i Skåne län, daterad 2021-03-01, begärs att
Bjuvs kommun inkommer med en nulägesbild samt långsiktig planering och
utveckling avseende vattenskyddsområden för kommunala och större
enskilda vattentäkter. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att
intensifiera arbetet för en tryggare dricksvattenförsörjning, vari satsningen
med inrättande av vattenskyddsområden, som är särskilt utpekade områden
där dricksvattnet skyddas, ingår.
Enligt den vattenförvaltning som bedrivs i Sverige framgår det i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten att kommunerna bland
annat är skyldiga att genomföra:
”Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där
vattentäktens uttag är mer än 10 m³ /dygn
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före
miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets
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avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd
uppnås”
Med vattenförvaltning avses det svenska genomförandet av vattendirektivet.
Vattendirektivet (200/60/EG) syftar i korthet till att god ekologisk, kemisk och
kvantitativ status ska uppnås i alla Europas vatten. Åtgärden ska, enligt
förvaltningscykeln, vara genomförd senast år 2021. Enligt
vattenmyndigheternas pågående samråd om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 framgår att åtgärden
kvarstår i det nya förslaget till åtgärdsprogram 2021-2027.
I skrivelsen framställer länsstyrelsen sin roll, i sammanhanget, som
övergripande och sammanhållande samt att länsstyrelsen tar fram den
regionala vattenförsörjningsplan som är tänkt att fungera som stöd i
kommunernas arbete med drickvattenplaner, VA-planer och översiktsplaner.
Länsstyrelsen ska även ge råd och stöd till kommunerna i deras arbete med
att inrätta och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden.
Länsstyrelsen framhåller, i skrivelsen, att ”länsstyrelsen är medveten om att
många av länets kommuner får sitt vatten från områden utanför den egna
kommunen genom olika mellankommunala samarbeten. Även i dessa finns
det i regel vattenskyddsområden och/eller vattentäkter som används eller
kan komma att användas i framtiden.”
Länsstyrelsen har bifogat två underlag till skrivelsen. Det ena underlaget
utgörs av en checklista med riktlinjer för innehåll i en ansökan om inrättande
av vattenskyddsområde. Det andra underlaget är en kommunanalys;
”begäran om uppgifter och kommunspecifik analys inklusive karta över
kommunens vattenskyddsområden”.
Kommunanalysen visas nedan:
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Figur 3 ovan, ett skärmutklipp från sidan 3 i underlaget med
kommunanalysen, visar länsstyrelsens kommunanalys för Bjuvs kommun
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Figur 4 ovan, ett skärmutklipp från sidan 4 i underlaget med
kommunanalysen, visar vattenskyddsområdet Ljungsgård i Bjuvs kommun
Länsstyrelsens kommunanalys för Bjuvs kommun rör följaktligen
vattenskyddsområdet Ljungsgård samt större enskilda täkter och tillstånd för
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kommunala vattentäkter, se figur ett och två ovan. Länsstyrelsen vill ha svar
på följande uppgifter, (text är hämtad från kommunalanalysen):
1. Stämmer våra uppgifter? Vänligen komplettera med uppgifter och påtala
eventuella felaktigheter.
2. Vilken tidsplan finns för att skydda oskyddade vattentäkter respektive
revidera gamla vattenskyddsområden och förskrifter? Vänligen inkludera
hänvisning till eventuell kommunal vattenförsörjningsplan.
Kommentarer
Bjuvs kommun anser det är angeläget att säkra en trygg tillgång på
dricksvatten för kommuninvånarna. Bjuvs kommuns källa till dricksvatten
sker genom sin anslutning till Sydvattensystemet.
Länsstyrelsen efterfrågar, enligt ovan, uppgifter om en åtgärd som ska vara
genomförd 2021. Enligt vattenmyndigheternas pågående samråd om
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027
framgår att åtgärden kvarstår i det nya förslaget till åtgärdsprogram 20212027. Bjuvs kommun anser att åtgärdstiden bör förlängas då relevanta
utredningar och tillhörande processer tar tid.
Uppgifterna som återfinns i kommunanalysen stämmer.
Vattentäkten i Ljungsgård används inte idag och nyligen, den 23 februari
2021, meddelade Mark- och miljödomstolen i Växjö en dom rörande
vattentäkten (se mål nr M 2350-14). Domen avsåg en ansökan om tillstånd
att ta anläggning för bortledande av grundvatten ur bruk på fastigheten
Ljungsgård 2:162, Bjuvs kommun, och fråga var om slutliga villkor efter
prövotidsförfarande. Mark- och miljödomstolen avslutade prövotiden och
upphävde de provisoriska föreskrifterna som tidigare meddelats i en deldom
den 17 februari 2015 (se mål nr M 2350-14), samt föreskrev ytterligare
slutliga villkor utöver de som redan meddelats i tidigare deldom.
Bjuvs kommun har påbörjat en process med VA-kollektivet, NSVA, gällande
upphävande av vattenskyddsområdet Ljungsgård.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till
Länsstyrelsen Skåne.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande
som sitt eget samt översända detta till Länsstyrelsen Skåne.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne via Länsstyrelsens e-tjänst, ange
Länsstyrelsen i Skåne län samt ärendets dnr 8174-2021
Planeringschef
Översiktsplanerare
Diariet
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§ 92

Dnr 2021-00190

Organisationsförändring trygghetsvärdar
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-19, § 16, om inrättande och
finansiering av kommunala trygghetsvärdar 2020.
Budget för Bjuvs kommun 2021 finansierar trygghetsvärdar för en tryggare
kommun. Två trygghetsvärdar skapar ett mobilt team. Trygghetsvärdarna är
idag placerade på kultur- och fritidsförvaltningen, med enhetschefen för
fritidsverksamheten som närmsta chef.
Resursen har varit verksam sedan 2020-09-07 och är ett nytt arbetssätt i
Bjuvs kommun, ett komplement till övriga verksamheter.
Trygghetsvärdarna ska arbeta förebyggande för att öka tryggheten för
kommunens invånare, vara brottsförebyggande med fokus på att göra
offentliga miljöer trygga för alla. Trygghetsvärdarna ska jobba uppsökande
och relationsskapande, bli kända goda förebilder för kommunens barn, unga
och vuxna. Målet är att genom långsiktiga relationer begränsa rekrytering till
kriminalitet och minska kostnaderna för skadegörelse på kommunens
fastigheter.
Uppföljning
Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete hålls
samman av kommunens trygghetssamordnare. Trygghetssamordnaren är
placerad vid kommunstyrelsens förvaltning. Trygghetssamordnaren är
sammankallande i Brottsförebyggande rådet. Rådet är därmed
organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. För att knyta trygghetsvärdarna
närmare de övriga delarna av det brottsförebyggande arbetet bedöms det
vara en vinst i att göra en organisatorisk förflyttning av trygghetsvärdarnas
placering för att skapa helhetssyn. Denna förändring innebär att
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Trygghetssamordnaren blir trygghetsvärdarnas arbetsledare och de
trygghets- och brottsförebyggande resurserna samlas under samma
verksamhet.
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Både trygghetssamordnare och trygghetsvärdar blir efter
organisationsförändringen placerade på planeringsavdelningen vid
kommunstyrelsens förvaltning.
Organisationsförändringen är tänkt att träda i kraft 2021-06-01.
Nyrekrytering av en tillsvidareanställd trygghetsvärd på heltid ska
genomföras snarast. Detta på grund av att en av de anställda valt att
avsluta sin anställning.
Kommundirektören har enligt sin instruktion rätt att besluta om
organisationsförändringar, efter samråd med kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Matthias Gustafsson, 2020-04-09
Kommunstyrelsen, 2020-02-19, § 16

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att samråd har skett angående organisationsförändringen av
trygghetssamordnare och trygghetsvärdar.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen att föreslå budgetberedningen att inför 2022 flytta
anslaget om 1,2 mnkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samråd har skett angående
organisationsförändringen av trygghetssamordnare och trygghetsvärdar.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen att föreslå budgetberedningen att inför 2022 flytta
anslaget om 1,2 mnkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Planeringsavdelningen
Diariet
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§ 93

Dnr 2021-00012

Information om covid-19
Sammanfattning
Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs
kommun.
Läget är oförändrat sedan föregående vecka.
När det gäller aktuell lägesbild för Skåne finns information här:
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/

Samlad information om vad som gäller just nu finns på krisinformation.se:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-ochstorningar/20192/myndigheterna-om-det-nyacoronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige och det
totala antalet vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sverige varje
vecka:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen samt
att ärendet fortsättningsvis utgår som fast punkt och i stället tas upp på
dagordningen när behov finns.

Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Diariet
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