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Remissförslag riktlinjer för dricksvatten- och
avloppsförsörjning
LRFs kommungrupp i Borås har tagit del av förslaget till riktlinjer för
dricksvatten- och avloppsförsörjning och vill lämna följande synpunkter:

Övergripande förhållningsätt sid 3
Vi undrar över formuleringen i fjärde punkten. Är innebörden att alla
fastigheter i kommunen ska ha en godkänd dricksvattenförsörjning? Vilka
riktlinjer kommer kommunen då att förhålla sig till när det gäller enskilda
drickvattenbrunnar? Detta behöver förtydligas i texten.
Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för minskad belastning på
ledningsnät och recipienter sid 4
Vi vill i detta sammanhang lyfta fram vikten av och skyligheten att teckna avtal
med markägare och dikningsföretag i de fall dagvatten leds ut i
diken/markavvattning som leder till ett förändrat flöde och en förändrad
belastning på vattenanläggningen. Lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet anger att den som påverkar någon annan eller utnyttjar redan
befintliga anläggningar skall ta del i kostnadsansvaret för anläggningen.
Dagvattenhantering medför ofta att befintliga system påverkas negativt från
dräneringssynpunkt genom högre belastning som orsakar högre vattennivåer i
marken dvs dräneringen fungerar tidvis sämre vilket leder till högre
miljöbelastning.
För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten-och
avloppsnät ska kommunen överväga ny detaljplan för att reglera
bebyggelsen sid 6
Vi anser att kommunen ska vara mycket restriktiv med att använda
detaljplanverktyget i sin planering. Det kan finnas en befintlig verksamhet med
tex djurhållning som kan innebära konsekvenser som lukt flugor etc. Vi
förutsätter att kommunen tar stor hänsyn till dessa bifintliga verksamheter. För
markägare som hamnar inom planlagt område kan det innebära stora
begränsningar i utvecklingsmöjligheterna för den enskilda fastigheten. Det kan
också tillkomma kommunala regelverk som innebär inskränkningar av olika
slag. Detta kan hämma tillväxt och utveckling av företagande på landsbygden,
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vilket motsäger Vision 2025 där man påtalar att det är viktigt med landsbygden
och företagandet.
Vi förutsätter också att kommunen följer hänsynsreglerna i miljöbalken kap 3
§4. Hänsynen till MB 3:4 ska en kommun uppfylla genom att i sin
översiktsplan formulera vad som är väsentliga samhällsintressen, väga dessa
mot fortsatt jordbruksdrift och pröva alternativa lokaliseringar i område för
område. Avvägningen ska baseras på en allmän princip om att hushålla med
jordbruksmarken. Först när översiktsplanen sedan beskriver den konkreta
markanvändningen för jordbruksmarken kan den bli vägledande för
kommunens markanvändning i andra beslut och för jordbruksnäringen i
kommunen.
Nuvarande formuleringar framstår som väldigt inskränkta till VA-intresset.
Många fler faktorer måste beaktas innan nya detaljplaner fastläggs. Rent
generellt borde kommunen i ett hållbarhetsperspektiv prioritera förtätning av
befintliga detaljplaneområden.
Kommunen ska skydda framtida grundvatten för en allmän
dricksvattenförsörjning sid 9
LRFs kommungrupp vill vara tydlig med att kommunen behöver överväga
noggrant var eventuella dricksvattenuttag ska ske. För de verksamheter och
markägare som kommer att hamna inom ett vattenskyddsområde innebär stora
kostnader och inskränkningar i fastigheten. Fastighetsvärdet kan kraftigt
urholkas om man hamnar under ett sådant områdesskydd. Det är inte rimligt att
enskilda ska bära denna kostnad och därför måste vattenkollektivet betala
ersättning för dessa intrång. Utredningen om ersättning vid
rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59) drar bl.a. slutsatsen att
PPP(förorenaren betalar) inte är tillämplig i många fall och att det finns skäl att
behandla inskränkningar vid vattenskyddsområden på samma sätt som
inskränkningar vid naturreservat. Även administrativa merkostnader som
åläggs markägare/brukare som hamnar inom ett vattenskyddsområde bör
betalas av vattenkollektivet. Kommunen bör i första hand titta på samverkan
med andra kommuner för att koppla ihop varandras vattennät för att säkerställa
framtida vattenförsörjning.
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