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Synpunkter på remissutgåva av Havs- och Vattenmyndigheten, Vattendirektiv
diarienr: 537-34925-2014
Tillväxt Uddevalla är i dag en aktivt samlande organisation för flertalet av de
företagarorganisationer som har sin huvudsakliga verksamhet inom Uddevalla.
Vattendirektivet är ett EU direktiv vars mål är att genom Åtgärdsprogram begränsa
fosforutsläpp till havet.
Vattendelegationen för Västerhavet fattar slutligt beslut. Beslutet går ej att överklaga.
Politiska värderingar/åsikter kommer endast in via en, obs! en remissbehandling.
Informationen ut mot markägare, markägarorganisationer, kommuner, länsstyrelsens egen
landsbygdsenhet, valda politiker m fl har varit fullständigt minimal från Länsstyrelsens sida.
Vattendirektivets intrång i äganderätten är oerhört omfattande. Det berör dels kommunens
jord-skogsägare, dels kommunens egna stora skog- och åkermarksinnehav, dels 80 ha
hamnområde, dels flera elkraftverk, dels Skansverket. Det sistnämnda står för 33 % av alla
föroreningar i Byfjorden
Åtgärdsprogrammet utgår i från att vatten skall bromsas med stora önskade översvämningar
som följd. Tidigare har diken rensats. Nu tvärtom.
Exempel på åtgärder enl Åtgärdsprogrammet:
1) Ekologiska kantzoner, kostnad 4 700 000:-, skall utvecklas, det betyder att 17 km av
bäckar/åar skall ha 30 + 30 meter breda zoner som aldrig får brukas/skördas och aldrig
beträdas av en traktor eller grävmaskin för t ex rensning eller lyfta bort nedblåsta träd.
2) 2 stegsdiken på 4800 meter till en kostnad av 4 600 000:-. ”2-stegsdiken innebär att 15 000
m3 jord skall flyttas utmed bäckar/åar för att översvämning lättare skall ske
3) Våtmarker på 54 ha till en kostnad av 14 000 000:Totalt visar Åtgärdsprogrammet på förslag för drygt 50 miljoner.
Till Åtgärdsprogrammet är icke medskickat någon form av finansieringsplan.
Kommunerna skall ansvara för att Åtgärdsprogrammet genomföres, ta jordprover, kontrollera
analyser, lämna förslag, kontrollera utförandet samt kontrollera att åtgärderna ger resultat.
En gigantisk uppgift

Ang kommunens remissvar.
Vi har inte sett att Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram någon som helst analys över vad
vattendirektivet innebär för markägarna, villaägarna, kommunen, Uddevalla energi.
Tillväxt Uddevalla har ett bestämt intryck av att Uddevalla kommun i sitt remissvar bara
kommer att konstatera att kommunen är en myndighet som ämnar genomföra de
arbetsuppgifter som Länsstyrelsen kräver.
Vi anser däremot att remissvaret skall ha en tydlig bredd i innehållet, fram för allt visa en
analys med en tydlig näringslivsprofil. Låt ett välformulerat remissvar ang. strandskyddet vara
en förebild.
Låt remissvaret mycket tydligt framhålla vikten av att finansieringen skall helt
skattefinansieras,
vidare att även kommunens samtliga kostnader skall täckas genom skattefinansiering
vidare kräva att jord-skogsägarna m fl får en väl utformad utbildning i växtodlingsteknik
vidare utforma åtgärder som ger acceptans hos jord-skogsägarna liksom hos Uddevalla
kommun och Uddevalla energi
vidare bör kommunen föreslå att åtgärderna skall vara frivilliga
vidare tydligt kräva att andra mindre kostnadseffektiva åtgärder prövas, t ex dränering som i
sin tur stimulerar växten att utvecklas och ta upp mer näring, däribland fosfor,
Sveriges lantbruksuniversitet samt Jordbruksverket är i stora delar inte överens med
Länsstyrelsens åtgärdsprogram i sin iver att föreslå åtgärder som varken biologiskt, finansiellt
eller ekonomiskt ha en bärighet i minskad övergödning.

Tillväxt Uddevallas krav liksom vår förhoppning är att Kommunen skapar ett remissvar som
ger en bred bild hur Vattendirektivet i sitt nuvarande Åtgärdsprogram i stora delar kommer att
möta en ytterst svag acceptans hos Näringslivet, det skapar ingen som helst produktion, endast
kostnader, och skapar betydligt mindre areal för livsmedelsproduktion. Är ett busklandskap
det scenarie Uddevallas innevånare skall möta?

Tillväxt Uddevalla
Kent Andreasson, Företagarna
Nils Mellin, LRF
samt Sofie Carling, Näringslivskontoret Uddevalla kommun

