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Ärendebeskrivning
Region Stockholm har genom tillväxt- och regionplanenämnden på remiss
från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beretts
möjlighet att yttra sig över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
föreskrift med miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan med åtgärder
mot vattenbrist och torka för Norra Östersjöns vattendistrikt. Det
övergripande syftet med förslaget till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer är att säkerställa en effektiv förvaltning av vattnet i
Norra Östersjöns vattendistrikt de kommande sex åren. Yttrandet utgår
från ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån Region Stockholms
ansvar för regional fysisk planering och regional utveckling.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Förslag till förvaltningsplan m.m. för Norra Östersjöns vattendistrikt 2021–
2027 finns att läsa på www.vattenmyndigheterna.se/samrad
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:
Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrift med
miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist
och torka för Norra Östersjöns vattendistrikt 2021–2027, TRN 2020–0243,
godkänns och överlämnas till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikt.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Region Stockholm har genom tillväxt- och regionplanenämnden beretts
möjlighet att yttra sig över Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
föreskrift med miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan med åtgärder.
Förvaltningen välkomnar Vattenmyndighetens arbete och anser att de
föreslagna åtgärderna bidrar till att uppfylla de övergripande målen i RUFS
2050 En tillgänglig region med god livsmiljö och En resurseffektiv och
resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.
I åtgärdsprogrammet finns en ny åtgärd för Region Stockholm om att
regionplaneringen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas. Det finns även en ny åtgärd för kommunerna om vattenplanering.
Förvaltningen är positiv till förslagen.
Bakgrund
Samrådet gäller ett nytt förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer
och åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i Sverige den kommande
sexårsperioden. Syftet med vattenförvaltningen är att skydda och förbättra
landets vattenmiljöer. Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att
nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad.
Överväganden.
Förvaltningens överväganden grundar sig huvudsakligen i den regionala
utvecklingsplanens målsättningar och prioriteringar för en regional hållbar
utveckling. Förvaltningen anser att Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikt har tagit fram ett genomarbetat förslag till
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som bidrar till
att uppfylla målen i RUFS 2050.
Förvaltningsplan
I förvaltningsplanen skriver Vattenmyndigheten att den lokala samverkan
utifrån vattnets flöden behöver stärkas under 2021–2027. Förvaltningen
ser positivt på att Vattenmyndigheten lyfter regionplaner som ett redskap
för att underlätta denna samverkan.
Vattenmyndigheten anger att den växande befolkningen i
storstadsregionerna i kombination med klimatförändringar innebär en
utmaning för vattenförsörjningen. Förvaltningen vill lyfta fram
regionplaneringens roll i att sätta vattenfrågorna i ett större
samhällsplaneringsperspektiv och stötta kommunerna att lokalisera ny
bebyggelse i strategiska lägen.
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Miljökvalitetsnormer
Förvaltningen har ingen kommentar gällande föreskriften med
miljökvalitetsnormer.
Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet innehåller en åtgärd som är specifikt riktad till Region
Stockholm. Som motiveringen till åtgärden lyder kan regionplaneringen
vara ett stöd för kommunerna i vattenfrågor och bidra till att
intressekonflikter om vatten avvärjs när regionen växer.
Enligt förslaget till åtgärd ska Region Stockholm ta fram en regionplan och
genomföra sin regionplanering ”så att det bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.” Förvaltningen
anser att RUFS 2050 bidrar till en hållbar utveckling och en helhetssyn på
vattenfrågorna i länet.
Åtgärdens första del, Punkt a), anger att Region Stockholm ska tydliggöra
miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning. Ett av de
regionala ställningstagandena i RUFS 205o anger att det är en förutsättning
för den efterföljande planeringen att hänsyn tas till vattenmiljön och att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Åtgärdens andra del, Punkt b), anger att Region Stockholm ska verka för att
regionala prioriteringar enligt regionplanen följer de aktuella
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå på ett sådant sätt
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Förvaltningen ställer sig
bakom denna formulering.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Maja Berggren
Regionplanerare
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Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se

Yttrande över Förslag till förvaltningsplan
m.m. för Norra Östersjöns vattendistrikt
2021–2027
Inledning
Region Stockholm har genom tillväxt- och regionplanenämnden på remiss
från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beretts
möjlighet att yttra sig över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
föreskrift med miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan med åtgärder
mot vattenbrist och torka för Norra Östersjöns vattendistrikt. Yttrandet
utgår från ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån Region
Stockholms ansvar för regional fysisk planering och regional utveckling.

Sammanfattning
Region Stockholm anser att Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikt har tagit fram ett genomarbetat förslag till förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Region Stockholm ställer sig
bakom den åtgärd som är riktad till Region Stockholm. Det är generellt
positivt att de regioner som har ansvar för regional fysisk planering enligt
Plan- och bygglagen lyfts fram som viktiga aktörer i vattenförvaltningen –
något som skulle kunna uppmärksammas ytterligare. Region Stockholm är
positiv till den nya åtgärden som samlar kommunal planering med bäring
på vatten.

Synpunkter
Det är positivt att Vattenmyndigheten lyfter regionernas roll i
vattenförvaltningen. Regionerna får en allt större betydelse i
samhällsplaneringen och vattenfrågor är ett område där den regionala
nivån kan göra nytta eftersom vattenfrågor ofta är av mellankommunal
karaktär.
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Förvaltningsplan
Vattenmyndigheten lyfter samverkan mellan Boverket, Länsstyrelsen och
kommunerna som ett viktigt verktyg för att säkra dricksvattenskyddet.
Region Stockholm anser att samverkan även bör ske med de regioner som
har ansvar för regional fysisk planering enligt PBL.
Regionplaneringen har en viktig roll i fråga om dricksvattenförsörjning
eftersom den bidrar med helhetssyn och långsiktighet. Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, belyser
vattenfrågorna tillsammans med samhällsfrågor som befolknings- och
bebyggelseutveckling, transporter och grönstruktur – dessutom i ett längre
tidsperspektiv än i exempelvis den kommunala planeringen.
En av de rumsliga principerna i RUFS 2050 är att ny bebyggelse ska vara
sammanhållen och lokaliseras i lägen med en utbyggd teknisk infrastruktur
för att underlätta vatten- och avloppsförsörjningen. Region Stockholm var
med i arbetet med att ta fram Regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län och hänvisar till vattenförsörjningsplanen i RUFS 2050.
Region Stockholm ser positivt på att Vattenmyndigheten lyfter regionplaner
som ett redskap för att underlätta lokal samverkan utifrån vattnets flöden.
Åtgärdsprogram
Region Stockholm är positiv till att åtgärdsprogrammet innehåller en
åtgärd som är specifikt riktad till Region Stockholm och att vattnets värden
lyfts fram tydligare i den fysiska planeringen.
Punkt a) ligger i linje med ett av de regionala ställningstagandena i RUFS
2050 som anger att det är en förutsättning för den efterföljande
planeringen att hänsyn tas till vattenmiljön och att miljökvalitetsnormerna
för vatten följs. En regionplan är dock enbart vägledande för efterföljande
planering. Den slutliga prövningen görs i efterföljande beslut.
Vad gäller punkt b) instämmer Region Stockholm i att de regionala
prioriteringarna i regionplanen ska ligga i linje med aktuella
planeringsunderlag om vatten. De regionala prioriteringarna i RUFS 2050
bidrar till en hållbar utveckling i alla avseenden, inklusive en hållbar
utveckling av länets vatten.
Region Stockholm delar Vattenmyndighetens uppfattning om att det är
viktigt med ett avrinningsområdesperspektiv i planeringen. Den regionala
nivån är väl lämpad till det eftersom många avrinningsområden delas av
flera kommuner och regionplaneringen har som uppgift att lyfta
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mellankommunala intressen. I RUFS 2050 redovisas avrinningsområden i
avsnittet om blåstruktur.
Region Stockholm anser att Vattenmyndigheten i åtgärdsprogrammet
skulle kunna förtydliga att Region Stockholm har ett uppdrag enligt PBL att
ta fram regionala planeringsunderlag. I RUFS 2050 finns bland annat
kartor som visar blåstruktur, avrinningsområden, vattenförekomster med
otillfredsställande eller dålig ekologisk status, dricksvattentäkter och
vatten- och avloppssystem. I dessa kartor använder Region Stockholm
Vatteninformationsystem Sverige (VISS).
Det är vidare positivt att åtgärdsprogrammet innehåller en ny åtgärd som
samlar kommunal planering med bäring på vatten. God vattenplanering
kan bidra till att rätt prioriteringar görs när exempelvis nya
bebyggelseområden ska planeras inom ett avrinningsområde. På så vis kan
behovet av nya bostäder tillgodoses samtidigt som miljökvalitetsnormerna
för vatten följs.
Avslutningsvis är Region Stockholm även positiv till att Vattenmyndigheten
ska ge kommuner och länsstyrelser vägledning i vattenplaneringen. Region
Stockholm anser att vägledningen bör riktas även till Region Stockholm.
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