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Vattenplan för Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har arbetat fram ett samrådsförslag till vattenplan
för Nynäshamns kommun. Stockholms läns landsting har beretts möjlighet
att yttra sig. Planen finns tillgänglig via följande länk:
http://www.nvnashamn.se/Se—gora/Natur-ochparker/Naturvard/Vattenvard/Vattenplan.html
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2015-02-17
Förslag till yttrande 2015-02-17
Ärendets beredning
Samråd pågår under perioden 1 december 2014 - 28 februari 2015.
Stockholms läns landsting har fått förlängd svarstid till den 12 mars.
Ärendet behandlas i Tillväxt- och regionplanenämnden den 12 mars.
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att avge yttrande över Vattenplan för Nynäshamns kommun i enlighet med
bilagt förslag till yttrande
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Nynäshamns kommun har arbetat fram ett samrådsförslag till vattenplan
för Nynäshamns kommun. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)
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ställer sig positiv till att Nynäshamn har tagit fram en vattenplan för
kommunen.
TRF anser att vattenplanen har ett ambitiöst upplägg, med en övergripande
del och en del med områdesvisa beskrivningar för kommunens vatten.
Vattenplanen behandlar på ett ansvarsfullt sätt vattenfrågorna, med
övergripande riktlinjer och åtgärder, hänvisningar till relevant lagstiftning
och kopplingar till kommunens andra planer.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har arbetat fram ett samrådsförslag till vattenplan
för Nynäshamns kommun. Syftet med vattenplanen är att visa vad
kommunen kan bidra med för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten,
samt förstärka arbetet mot en hållbar utveckling i Nynäshamns kommun.
Syftet är också att planen ska bidra till att hålla samman vattenfrågorna,
fungera som underlag för planering, samt skapa struktur för det fortsatta
vattenarbetet i kommunen. Det övergripande målet är att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten till år 2021. Det övergripande målet är
nedbrutet i sju konkreta mål med vattenplanen:
•
•
•
•
•

•
•

Inget av kommunens vatten ska försämras.
Kommunens vatten ska utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt.
Vattnet ska värnas och vid behov utvecklas som unika tillgångar för
natur-, kultur- och stadsmiljön.
För att uppnå god status i kommunens vattenförekomster ska
utsläpp av näringsämnen och föroreningar minskas.
Arbetet för att förbättra vattnets status ska ske i samråd med
markägare och övriga intressenter.
För att gynna den biologiska mångfalden ska kommunen sträva
efter att bevara och vid behov förbättra livsmiljön för de arter som
har sin naturliga hemvist i kommunen, bland annat havsöringen,
flodkräftan och andra vattenlevande djur och växter.
Kommunen ska verka för att arbeta långsiktigt med att undanröja
vandringshinder för fisk.
Grundvattnets kvalitet ska värnas och förbättras och risk för
föroreningar förebyggas. Uttaget av grundvatten ska inte vara större
än nybildningen.

Vattenplanen fokuserar främst på hur man ska komma till rätta med
övergödningen, men även övriga problemområden som gör att sjöar,
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vattendrag, kustvatten och grundvatten inte uppnår god ekologisk, kemisk,
kvantitativ eller kvalitativ status.
Vattenplanen innehåller en övergripande del och en del med områdesvisa
beskrivningar för kommunens avrinningsområden och vatten. Den
övergripande delen innehåller övergripande riktlinjer och åtgärder,
hänvisningar till relevant lagstiftning och kopplingar till kommunens andra
planer.
Överväganden
I den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen RUFS 2010
behandlas vattenfrågorna framförallt i strategin Säkra värden för framtida
behov. Dricksvattenresurserna och de naturliga ekosystemen måste värnas.
Samtidigt ska boende och turister även i fortsättningen kunna använda
vattnet i regionen för rekreation. Den växande befolkningen skapar en stor
efterfrågan både på vattnet som resurs och på vattennära miljöer. De
regionala vattentäkterna ska skyddas. Man behöver ta hänsyn till såväl
grundvattenförekomster som till sjöar, liksom till deras
tillrinningsområden.
Allmänheten ska även i fortsättningen ha god tillgång till stränder. Där det
behövs ska tillgången stärkas, särskilt kring Mälaren och i kust- och
skärgårdsområdet. Ny bebyggelse bör anknyta till befintliga samhällen eller
redan bebyggda områden. Då skyddas det vattennära natur- och
kulturlandskapet och det går att använda befintlig infrastruktur.
Vattenmiljöerna i Stockholmsregionen är viktiga för
dricksvattenförsörjningen, men de har också avgörande betydelse för
regionens identitet och attraktivitet.
Utifrån ett regionalt perspektiv är det positivt att Nynäshamns kommun har
tagit fram en vattenplan för kommunen, där vattenfrågor hanteras med ett
samlat grepp. Det är också bra att vattenplanen belyser reserwattenfrågan.
I landstingets regionala miljöstrategi för vatten är god vattentillgång ett
målområde. God vattentillgång inbegriper att ha en god
reserwattenkapacitet i länet.
Vattenfrågor har ofta en tydlig mellankommunal karaktär. Det är önskvärt
att vattenplanen tydliggör vilka de mellankommunala vattenfrågorna är och
att planen kompletteras med en beskrivning av hur samverkan med andra
kommuner inom avrinningsområdet sker.
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När det gäller grundläggningsnivåer vill TRF påpeka att Länsstyrelsen
arbetar med att ta fram ett förslag till rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Landstinget
stödjer Länsstyrelsens arbete med att ta fram nya rekommendationer.
Dåvarande Tillväxt- och regionplaneutskottet (TRU) skrev i sitt
remissyttrande till Länsstyrelsen (LS 1303-046) att landstinget i
planärenden avser att hänvisa till Länsstyrelsens rekommendationer och
inte till de nivåer som anges i RUFS 2010, med hänvisning till att man ser
de nya rekommendationerna som ett uppdaterat planeringsunderlag. TRF
anser att Nynäshamns kommun på samma sätt bör ersätta nuvarande
grundläggningsnivåer i vattenplanen då Länsstyrelsens kommer med nya
rekommendationer.

Miljökonsekvenser av beslutet
Miljökonsekvensbedömning är ej relevant i detta ärende.
Miljökonsekvensbedömningen finns att läsa i särskild bilaga.

Peter Haglund
Direktör SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering
Helena Näsström
Regionplanerare
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Nynäshamns kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

Vattenplan för Nynäshamns kommun
Tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) ser mycket positivt på att
Nynäshamn har tagit fram en vattenplan för kommunen. TRN anser att
vattenplanen har ett ambitiöst upplägg, med en övergripande del och en del
med områdesvisa beskrivningar för kommunens vatten. Vattenplanen
behandlar på ett ansvarsfullt sätt vattenfrågorna, med övergripande
riktlinjer och åtgärder, hänvisningar till relevant lagstiftning och kopplingar
till kommunens andra planer. TRN:s yttrande utgår från ett regionalt
perspektiv och avstår därför från detaljsynpunkter.
För Stockholmsregionen är säker dricksvattenförsörjning och
tillfredsställande avloppshantering en grundförutsättning för fortsatt
tillväxt och god livsmiljö. I den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, finns antaganden om att invånarantalet
fram till 2030 ökar med upp till 500 000 personer. För att utvecklingen ska
vara hållbar måste vattenresurserna säkras för den växande befolkningen.
Det är viktigt att nya bostäder och lokaler byggs i närheten av de
försörjningssystem som redan finns. Vattenmiljöerna i Stockholmsregionen
är viktiga för dricksvattenförsörjningen, men de har också avgörande
betydelse för regionens identitet och attraktivitet. Det är viktigt att
vattenplanering kopplas till kommunens fysiska planering. TRN anser att
det vore värdefullt med en tydligare beskrivning av vattenplanens relation
till fysisk planering och byggande.
TRN ser positivt på att Nynäshamns kommun belyser
reserwattensituationen och avser att behålla tidigare vattentäkter som
reserwattentäkter då delar av kommunen förses med vatten från Mälaren.
Det framgår av vattenplanen att dokumentet utgör ett tematiskt tillägg till
Nynäshamns kommuns översiktsplan gällande vattenfrågor. I ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen ska, enligt PBL, konsekvenserna för och
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sambanden med översiktsplanen som helhet tydligt framgå. TRN saknar en
sådan konsekvensbedömning.
Vattenfrågor har ofta en tydlig mellankommunal karaktär. TRN önskar att
vattenplanen tydliggör vilka de mellankommunala vattenfrågorna är och att
den kompletteras med en beskrivning av hur samverkan med andra
kommuner inom avrinningsområdet sker.
När det gäller grundläggningsnivåer vill TRN påpeka att Länsstyrelsen
arbetar med att ta fram ett förslag till rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Landstinget
stödjer Länsstyrelsens arbete med att ta fram nya rekommendationer.
Dåvarande Tillväxt- och regionplaneutskottet (TRU) skrev i sitt
remissyttrande till Länsstyrelsen (LS 1303-046) att landstinget i
planärenden avser att hänvisa till Länsstyrelsens rekommendationer och
inte till de nivåer som anges i RUFS 2010, med hänvisning till att man ser
de nya rekommendationerna som ett uppdaterat planeringsunderlag. TRN
anser att Nynäshamns kommun på samma sätt bör ersätta nuvarande
grundläggningsnivåer i vattenplanen då Länsstyrelsens kommer med nya
rekommendationer.
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