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Remittering av förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Inom projektet ”Eslövs vatten” arbetar Eslövs kommun och VA SYD med att ta fram
gemensamma planer på vattenområdet. Arbetet görs för att säkra en hållbar VAplanering, arbeta med dagvatten och översvämningar samt arbeta för god status i
sjöar och vattendrag i kommunen. De fem planer som ingår i Eslövs vatten är:
- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för framtiden och
säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för Eslövsborna.
- VA-utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att bygga ut vatten och
avlopp.
- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i kommunens
sjöar och vattendrag.
- Dagvattenplan och översvämningsplan - Plan för att hantera dagvatten vid
förtätning och exploatering i befintlig bebyggelse samt för att hantera
översvämningsrisker vid höga vattenflöden och extremregn.
- Nödvattenplan – Plan för att säkerställa rutiner för vattenförsörjning i olika typer av
nödlägen när ordinarie vattenförsörjning är utslagen.
Eslövs vatten har sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan där vattenfrågorna
lyfts fram som ett viktigt område. Översiktsplanen betonar vikten av att Eslövs
kommun i samarbete med VA SYD tar ett samlat grepp om vattenfrågorna.
Vikten av ett samlat grepp finns också med i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
där en av åtgärderna är att ”Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) fick information om genomförandet av
Eslövs vatten den 12 februari 2019 och KSAU beslutade att lägga informationen till
handlingarna. Kommunstyrelsen är beställare av Eslövs vatten. Miljö och
Samhällsbyggnad har tagit fram Sjö- och vattendragsplanen för att den faller under
det naturvårds- och miljöstrategiska arbete som miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för enligt nämndens reglemente (§2 punkt 1 och
2).
Planerna inom Eslövs vatten ska fungera som stöd till kommunens nämnder och
förvaltningar, fungera som underlag för kommunens översiktsplan samt utgöra stöd
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för att nå internationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en
nulägesstatus för respektive delområde samt förslag på åtgärder och/eller förslag på
rutiner för hantering av olika situationer. Alla planer inom Eslövs vatten ska
uppdateras varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Remittering av förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs
kommun
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 16, 2020 Information - Eslövs vatten,
gemensamt projekt med VA-Syd
 Projektplan gällande Eslövs vatten - Sjö- och vattendragsplan
 Förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun
Beredning
Inom ramen för arbetet med Eslövs vatten har Miljöavdelningen, tillsammans med
representanter för andra förvaltningar och VA SYD tagit fram förslag till Sjö- och
vattendragsplan för Eslövs kommun. Sjö- och vattendragsplanen är en nulägesanalys
av ytvattensituationen i Eslövs kommun beträffande bland annat miljöpåverkan,
naturvärden, miljömål, miljöövervakning och dikningsföretag. Det har tidigare gjorts
olika inventeringar och sammanställningar på området och i denna plan
sammanställs, analyseras och aktualiseras situationen med den information som finns
tillgänglig idag. Ingen ny information har tagits fram inom ramen för arbetet med
Sjö- och vattendragsplanen. Planen avslutas med förslag på åtgärder som kan göras
för att förbättra statusen i sjöar och vattendrag i kommunen.
Sjö- och vattendragsplanen är helt i linje med Eslövs kommuns vision om att Eslövs
kommun ska vara en hållbar kommun som ska vara Skånes bästa kommun att bo och
verka i 2025”. Planens genomförande kommer även bidra till att uppnå målen i
kommunens politiskt antagna handlingsprogram 2019-2022 där det bland annat
fastställs att långsiktig miljömässig hållbarhet ska prioriteras och ett aktivt
miljömålsarbete ska fortsätta. Vidare bidrar planens genomförande till att uppnå de
nationella miljömålen, miljökvalitetsnormerna inom arbetet med Vattendirektivet,
kommunens skyldigheter enligt Barnkonventionen samt vissa av målen i Agenda
2030.
Förslaget till Sjö- och vattendragsplan föreslås nu skickas på remiss till bland annat
nämnder, vattenråd, grannkommuner, föreningar och organisationer samt göras
tillgänglig på kommunens hemsida för synpunkter från allmänheten. Under
remisstiden önskas svar på bland annat:
- Ger planen en tydlig och rättvisande bild av nuläget i sjöar och vattendrag i
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kommunen?
- Vilka åtgärder behöver kommunen fokusera på för att förbättra statusen i sjöar och
vattendrag i kommunen
- Saknas det någon information i planen?
Sändlista remissinstanser:
Nämnder
• Kommunstyrelsen
• Kultur- och fritidsnämnden,
• Servicenämnden,
Myndigheter
• Länsstyrelsen i Skåne län, skane@lansstyrelsen.se
• Hörby kommun, kommunen@horby.se
• Höörs kommun, kommun@hoor.se
• Klippans kommun, kommun@klippan.se
• Kävlinge kommun, kontakt@kavlinge.se
• Lunds kommun, kommunen@lund.se
• Sjöbo kommun, stadsbyggnad@sjobo.se
• Svalövs kommun, info@svalov.se
• Landskrona kommun, kommun@landskrona.se
Föreningar och organisationer
• Eslövsbyggdens naturskyddsförening, arne.olsson@naturokultur.se
• LRF:s kommungrupp Eslöv, nils.frank@remmarlov.se
• Skåne-Blekinge Jordägarförening, sbj@jordagarna.se
Vattenråd
• Kävlingeåns vattenråd, christian.magyaralsterberg@lund.se
• Saxån-Braåns vattenråd, therese.ehrnsten@landskrona.se
• Ringsjöns vattenråd, richard.nilsson@hoor.de
• Rönneå vattenråd. carl-gunnar.thosteman@klippan.se
Synpunkter på förslaget ska lämnas till Miljöavdelningen, helst via e-post
(miljo@eslov.se) senast 30 april 2021. Efter remisstiden ska inkomna synpunkter
behandlas och eventuellt arbetas in i planen. När det är klart kommer den reviderade
planen åter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för godkännande och för
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vidarebefordran till kommunfullmäktige med förslag att anta Sjö- och
vattendragsplanen för Eslövs kommun.
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med en ändring i förslaget
till Sjö- och vattendragsplan, att man under rubriken "Reduktionsfiske i Ringsjön" tar
bort punkt 2-5 av förslag på åtgärder, för fortsatt diskussion i Ringsjöns vattenråd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Janet Anderssons (S) yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Janet Anderssons (S)
ändring av förslag till åtgärder.
Beslut
- Att sända Förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun på remiss till
nämnder, föreningar, organisationer enligt sändlista för att lämna synpunkter senast
30 april 2021, samt
- Att göra förslaget tillgängligt på kommunens hemsida med möjlighet för
allmänheten att lämna synpunkter.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Övriga instanser sändlistan för remissinstanser
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