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MUNKFORS
RANSÄTER
Munkfors Kommun

PLATS OCH TID

2021-04-27, kl. 17:15-17.30

BESLUTANDE

Se nästa sida.

ÖVRIGA

Se nästa sida.

JUSTERING
PLATS OCH TID
PARAGRAFER

Munkfors förenings och konferenscenter 17:30
56-58

UNDERSKRIFTER
SEKRETERARE

ORDFÖRANDE

JUSTERARE

od/i/
Mathias L~uist (S)

y~(;o)Jt
Pia Falk (S)

ANSLAG/BEVIS

TAS NED

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på
kommunens anslagstavla.
Kommunfullmäktige
2021-04-27
2021-05-19

FÖRVARINGSPLATS
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PROTOKOLL

BESLUTANDE
LEDAMÖTER

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Karin Jensen (S) ersätter Mathias Andersson (S)
Annette Felixson (S)
Nicklas Hartwig (S)
Jörgen Hedeås (C)
Eric Henriksson (S)
Urban Karlsson (C)
Sickan Persson (S)
ERSÄTTARE
ÖVRIGA

Jan-Olof Appel, kommunchef
Thony Liljemark, kommunsekreterare
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Kommunen som förenar
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ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare, tid och plats för justering
Begäran om att regeringen ska ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsplan.
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§ 56

Upprop
Kommunstyrelsens beslut
Uppropet godkänns.

Ordförandens och j usterares signaturer
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§57

Val av justerare och tid och plats för justering
Kommunstyrelsens beslut
Protokolletjusteras omedelbart. Pia Falk (S) utses att justera dagens protokoll.
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§58

Begäran om att regeringen ska ges möjlighet att pröva förslaget
till åtgärdsplan
Kommunstyrelsens beslut
Munkfors kommun begär enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliten på
vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram.

Ärendet
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts samrådsunderlag. Vattenmyndighetens dnr
537-47542-2020.

Begäran
Munkfors kommun begär enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliten på
vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram.

Grund för begäran
1. Förslaget strider mot annan lagstiftning
Förslaget strider mot Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 4 kap. 7 § HVMFS (2019:25)
genom att ingen utredning för de enskilda vattenförekomsterna i Munkfors kommun är gjord om
tillämpning av mindre stränga kvalitetskrav, enligt nedan.
4 kap. 7 § HVMFS (2019:25). För den ytvattenförekomst där ekologisk ytvattenstatus alternativt
potential eller kemisk ytvattenstatus är sämre än god ska vattenmyndigheten utreda om undantag
enligt 4 kap. 9 och I O §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är tillämpbart.
Vattenmyndigheten ska först utreda om undantag enligt 4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen
(2004:660), förlängd tidsfrist, är tillämpbart. Därefter ska vattenmyndigheten utreda om undantag
enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660), mindre stränga kvalitetskrav, är
tillämpbart. Resultatet ska dokumenteras enligt 13 § i detta kapitel.

2. Förslaget avviker allvarligt från bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen
Munkfors kommun menar att Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts förslag till
åtgärdsprogram inte uppfyller 6 kap. 6 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliten på
vattenmiljön vad gäller de krav på analys som framgår av förordningen 5 kap. 6 §. Munkfors
kommun menar att analysen inte belyser de ekonomiska kostnader eller de miljömässiga
konsekvenserna som förslaget medför på ett sådant sätt som förordningen kräver. Avvikelsen är
allvarlig.
Förslaget strider mot 5 kap. 9 § andra stycket miljöbalken ( 1988:808) genom att uppgifter om hur
förbättrande åtgärder ska fördelas mellan verksamheter som påverkar miljön saknas liksom om
vilka kommuner som specifikt ska vidta åtgärderna samt genom att det saknas en analys av
programmets konsekvenser och finansiering för verksamheterna i Munkfors kommun och för
kommunen.
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§ 58 (forts)
Kommuninnevånare och verksamhetsutövare i kommunen påverkas om de åtgärderna för
kommunen och de fysiska åtgärdsförslagen i VISS genomdrivs men kostnader och nyttor är inte
kvantifierade och en bedömning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna för
vattenförekomsterna som vår kommun berörs av är inte gjord.
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