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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna-Stina Påledal

2017-08-21

Dnr MK 2017-2053
Dnr KS 2017-304

Bygg- och miljönämnden

Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar för
ytvattentäkten Stångån
Förslag till bygg- och miljönämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings kommun begär att länsstyrelsen överlåter åt bygg- och
miljönämnden att bedriva den operativa tillsynen inom Stångåns
vattenskyddsområde från och med den 1 januari 2018.
Ärende
Kommunen har fått möjlighet att till länsstyrelsen komma in med en skriftlig
förfrågan om att ta över tillsynsansvaret för Stångåns vattenskyddsområde.
Enligt 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
lämnar in en skriftlig begäran om att länsstyrelsen överlåter åt bygg- och
miljönämnden att bedriva den operativa tillsynen inom Stångåns
vattenskyddsområde från och med den 1 januari 2018.
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade den 27 januari 2017 om skyddsområde för ytvattentäkten Stångån i Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommuner. Länsstyrelsen
är i nuläget tillsynsmyndighet för skyddsområdet, men kommunerna har även
ett tillsynsansvar för frågor kopplade till föreskrifterna och för verksamheter
som är lokaliserade inom området, till exempel gällande djurhållning,
dagvatten och avloppsledningsnät. Olika tillsynsmyndigheter kan skapa viss
otydlighet i arbetet med att bedriva tillsyn och kan också medföra onödigt
dubbelarbete.
Länsstyrelsen och miljöcheferna i Linköping, Åtvidaberg och Kinda har
träffats för att diskutera ett eventuellt överlåtande av tillsyn för vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen har den 21 mars 2017 (dnr 504-3044-17) till kommunstyrelsen skickat en uppmaning att till Länsstyrelsen komma in med en begäran
om att ta över tillsynen av vattenskyddsområdet, för det område som ligger
inom Linköpings kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Ett utökat tillsynsansvar leder till fler tillsynstimmar för miljökontoret vilket
debiteras enligt gällande taxa. Inledningsvis hanteras i första hand inkommande
ärenden, men i förlängningen har miljökontoret för avsikt att höja ambitionsnivån för att stärka skyddet av Stångåns vatten. Ambitionshöjningen ingår i den
resursförstärkning på vattenområdet som infördes 2016. Ett övertagande av
tillsyn förväntas även leda till effektivitetsvinster för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen genom enklare samordning och genomförande
av tillsyn.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv.
Kommunfullmäktiges mål 5. En ekologiskt hållbar kommun.
Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsen och miljöcheferna i Linköping, Åtvidaberg
och Kinda gällande övertagande av tillsyn. Länsstyrelsen har därefter via
skrivelse till respektive kommunstyrelse uppmanat kommunerna att lämna in
en skriftlig förfrågan till Länsstyrelsen om övertagande av tillsynsansvar.
Tekniska verken har i samband med tillsynsvägledningsmöte på Länsstyrelsen
den 9 maj 2017 informerats om detta. Inga invändningar mot ett eventuellt
överlåtande av tillsyn framfördes på mötet.
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Uppföljning och utvärdering
Om den operativa tillsynen av Stångåns vattenskyddsområde överlåts till byggoch miljönämnden kommer tillsynen liksom uppföljning och utvärdering att
hanteras löpande inom miljökontorets ordinarie verksamhet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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