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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-12 kl. 15:00-15:15

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-10-16

Protokollet omfattar

§591

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt

…………………………………
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Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om Danmarks
påbörjade arbete med vattenområdesplaner

STK-2020-1239
Sammanfattning

Naturvårdsverket har översänt remiss gällande ett Esbo-samråd om Danmarks påbörjade
arbete med vattenområdesplanering, med inbjudan att inkomma med synpunkter.
Bakgrunden är den danska Miljöstyrelsens bedömning att genomförandet av
åtgärdsprogrammen kan medföra gränsöverskridande miljöpåverkan i Sverige, främst vad
gäller reduktion av näringsämnen till kustvattnen. Stadskontoret samordnar kommunens svar
och har bett miljöförvaltningen inkomma med ett tjänstepersonsyttrande som underlag.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Naturvårdsverket.
Beslutet skickas till

Miljöförvaltningen
Naturvårdsverket
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Remiss från Naturvårdsverket - Esbo-samråd om
Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner
Förslag till yttrande
Remissvar från miljöförvaltningen
Underrättelse från Danmark om påbörjat arbete med vattenområdesplaner för
planperioden 2021–2027
Bilaga 1 - Avgränsning före utarbetande av miljörapport och miljöbedömning av
vattenområdesplanerna 2021-2027
Notifikation gällande de danska vattenområdesplanerna 2020-2027 enligt Espookonventionen
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Stadskontoret
Datum

2020-10-08

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Joakim Iveroth
Strateg
joakim.iveroth@malmo.se

Remiss från Naturvårdsverket - Esbosamråd om Danmarks påbörjade arbete
med vattenområdesplaner
STK-2020-1239

Sammanfattning

Naturvårdsverket har översänt remiss gällande ett Esbo-samråd om Danmarks påbörjade arbete
med vattenområdesplanering, med inbjudan att inkomma med synpunkter. Bakgrunden är den
danska Miljöstyrelsens bedömning att genomförandet av åtgärdsprogrammen kan medföra gränsöverskridande miljöpåverkan i Sverige, främst vad gäller reduktion av näringsämnen till kustvattnen. Stadskontoret samordnar kommunens svar och har bett miljöförvaltningen inkomma
med ett tjänstepersonsyttrande som underlag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar det till Na-

turvårdsverket.

Beslutsunderlag

•

•
•
•
•
•

Bilaga 1 - Avgränsning före utarbetande av miljörapport och miljöbedömning av vattenområdesplanerna 2021-2027
Notifikation gällande de danska vattenområdesplanerna 2020-2027 enligt Espookonventionen
Underrättelse från Danmark om påbörjat arbete med vattenområdesplaner för planperioden
2021–2027
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Remiss från Naturvårdsverket - Esbo-samråd om Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner
Förslag till yttrande
Remissvar från miljöförvaltningen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-12
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2020-10-08

Miljöförvaltningen
Naturvårdsverket
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Ärendet

Miljöstyrelsen i Danmark har underrättat Sverige om att danska myndigheter har påbörjat arbetet
med vattenområdesplaner för allt vatten, ytvatten och grundvatten i enlighet med ramdirektivet
för vatten (2000/60 EU) med syfte att förbättra tillståndet i de danska vattenmiljöerna vad gäller
kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten. Miljöstyrelsen bedömer att genomförandet av
åtgärdsprogrammen för innevarande planperiod och en fortsättning av dessa åtgärder kan medföra gränsöverskridande miljöpåverkan i Sverige främst vad gäller reduktion av näringsämnen till
kustvattnen.
Malmö stad har, inom ramen för Esbo-konventionen och direktiv 2001/42 EU om bedömning
av vissa planers och programs miljöpåverkan, fått möjligheten att lämna synpunkter på Miljöstyrelsens avgränsningsrapport som redovisar Danmarks påbörjade arbete med vattenområdesplaner. Stadskontoret har samordnat kommunens svar där miljöförvaltningen har inkommit med ett
tjänstepersonsyttrande som ligger till grund för Malmö stads yttrande.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen delar Miljöstyrelsens analys att det primärt är två åtgärder i de föreslagna åtgärdsplanerna inom vattenområdesplanerna som kan komma att påverka svensk havsmiljö.
Dessa är Åtgärder för reduktion av tillförsel av näringsämnen, främst kväve, till kustvattnet samt Åtgärder
mot utsläpp av miljöfarliga föroreningar (fritt översatt till svenska). Miljöförvaltningen vill dock tillägga
att även fysisk påverkan i form av till exempel råmaterialutvinning kan ha en gränsöverskridande
effekt i ett känsligt och avgränsat havsområde som Öresund, vilket bör belysas.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret har inget att tillägga till Miljöförvaltnings synpunkter och har utformat ett förslag
till yttrande baserat på deras tjänstepersonsyttrande.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Lotta Liedberg Sekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

