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[Här fyller du i mottagare]

Remiss från Kommunstyrelsen angående samråd om vattenförvaltning
2021–2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt, STK-2020-1515
[Fyll i mottagarens diarienummer]

Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Tekniska nämnden är
positiv till förslagen men lämnar ett antal synpunkter.

Yttrande

Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021-2027
Kapitel 5 – Vatten i ett förändrat klimat:
Tekniska nämnden anser att texten rörande torka behöver kompletteras med att det även
redan nu är ett problem i sydvästra Skåne och inte bara i sydöstra Götaland.
Ökad frekvens av extremväder riskerar att ge mer osäker och lägre produktion av livsmedel.
Tekniska nämnden anser att en klimatanpassningsåtgärd för att motverka, åtminstone
effekten av torka, är att anlägga bevattningsdammar. Bevattningsdammar motverkar
dessutom övergödning. Även möjligheten att flödesreglera utflödet från ett dräneringssystem
är en åtgärd som hade kunnat utredas med syfte att mildra effekten av torka.
Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027
Kommunerna 1: Vattenplanering
Tekniska nämnden menar att denna typ av övergripande plan behöver inarbetas i stadens
översiktsplan för att kunna utgöra ett effektivt verktyg.
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Kommunerna 5: VA-plan inklusive dagvatten
Tekniska nämnden instämmer i att fördröjning nära källan är ett effektivt sätt att hantera
problem med dagvatten. Arbetssättet har varit en ledstjärna i Malmö stads dagvattenarbete i
decennier. Dock saknas idag lagutrymme att kräva att en fastighetsägare ska fördröja eget
dagvatten lokalt. För att fullt ut möjliggöra de lösningar som vattenmyndigheten förespråkar
och som i regel är de mest samhällsekonomiskt lönsamma krävs därmed förändring av
lagstiftningen.
Övriga synpunkter på åtgärder
Föreslagna åtgärder är i stor omfattning inriktade på nedströms åtgärder. Tekniska nämnden
anser att en framgångsfaktor för att förbättra statusen i recipienterna är verktyg för att
minska spridningen av skadliga ämnen direkt vid källan.
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021-2027
Mot bakgrund av senaste årens torra somrar menar Tekniska nämnden att vattenbrist och
konkurrens om vatten är en växande fråga i Skåne. Därför anser nämnden att det är positivt
med en egen delförvaltningsplan för dessa frågor.
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