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Kommunstyrelsen

Utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen ansöker om utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund för Nacka
kommuns räkning.

Sammanfattning
Tyresån är ett av länets största huvudavrinningsområden med en areal om cirka 215
kvadratkilometer i södra stor-Stockholm. Nacka kommuns del av Tyresåns
avrinningsområde är marginell. Eftersom kommunen behöver samla sina resurser för att
övervaka kommunens egna vattenområden i tillräcklig omfattning föreslås att kommunen
ansöker om utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund. Genom ett utträde ur Tyresåns
vattenvårdsförbund frigörs resurser som kan användas för miljöövervakning av Nackas
vattenområden.

Ärendet
Tyresån är ett av länets största huvudavrinningsområden med en areal om cirka 215
kvadratkilometer i södra stor-Stockholm. Tyresån har ett trettiotal sjöar med lika många
vattendrag. På sin väg mot havet passerar vattnet förbi flera av södra Stockholms tätorter.
Merparten av Tyresåns vatten rinner ut i Östersjön.
Vattenvårdsförbundet bildades år 2008, men samarbetet inom Tyresån har pågått i över 20
år. År 1993 startade arbetet med det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar.
Bakgrunden till att Nacka kommun gick med i förbundet var att främja arbetet med att ta
fram åtgärdsprogram och förvaltningsplaner i överrensstämmelse med EUs
Vattendirektivet. Medlemmar i förbundet är de sex kommunerna i avrinningsområdet Haninge, Huddinge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och Nacka – samt bolaget Stockholm
Vatten och Avfall. Förbundet tar fram åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar om
Tyresån. Målet med arbetet är att "Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas,
även med en ökande befolkning och verksamhet i området”.
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Tyresåns avrinningsområde, rosa färg visar Nacka kommuns del av avrinningsområdet.

Enhetens bedömning
Miljöövervakning av Nackas vattenområden utförs av flera skäl. Dels för att få veta vilka
vatten som är i behov av åtgärder, dels för att följa upp om utförda åtgärder har fått effekt.
Inom Nacka kommun finns 40 insjöar och ca 10 mil kust. Kommunen finansierar en stor
del av miljöövervakning som sker i kustvattenområdena samt även miljöövervakning av
cirka 20 insjöar. Utöver detta tillkommer kostnader för specialutredningar. Kommunen är
även medlem och betalar avgift till Svealand kustvattenvårdsförbund. En utökning av
miljöövervakningen är önskvärd då många kvalitetsfaktorer som ingår i Havs-och
Vattenmyndighetens föreskrifter inte kan följas idag på grund av resursbrist. Kommunen
måste därför prioritera hur avsatta medel för miljöövervakning kan användas för att göra
störst nytta. Kostnaderna för Nacka kommuns medlemskap i Tyresåns vattenvårdsförbund
uppgår för 2020 till 1 procent av förbundets kostnader eller cirka 18 500 kronor. Dessa
pengar bedöms kunna göra större miljönytta för att öka kunskapen om andra
vattenområden inom Nacka kommun.
Nacka kommun har tagit fram en dagvattenstrategi och anvisningar för hur dagvatten ska
hanteras vid exploateringar. Det bedöms därför inte föreligga någon risk att Nacka kommun
kommer att belasta Tyresåns avrinningsområde mer än i dagsläget efter ett utträde ur
förbundet. Förbundets arbete har ett mycket stort värde, främst för de vattenområden som
ingår i avrinningsområdet och nedströms detta. Då Nacka har många egna vattenområden
har arbetet med Tyresån inte kunnat prioriteras. Förbundet har inte heller utfört några
mätningar inom Nacka kommuns del av avrinningsområdet.
I förbundets stadgar regleras vad som gäller vid utträde ur förbundet:
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”§ 15 Utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund. Ansökan om utträde ur förbundet inges till
styrelsen senast den 15 mars året före önskat utträde. Ansökan behandlas av nästkommande
förbundsmöte och skall åtföljas av beslut om eventuell ändring av arbetsområde som ett
utträde kan medföra och om fördelning av avgifter på kvarvarande medlemmar.”

Ekonomiska konsekvenser
Den utgift som sparas in genom ett utträde ur förbundet, 18 500 kronor, kan utnyttjas för
bevakning av andra vattenområden inom kommunen.

Konsekvenser för barn
Genom att medel frigörs så kan kunskapen om andra vattenområden inom kommunen öka.
Syftet med miljöövervakningen av Nackas vattenområden är att på sikt förbättra
vattenområdens status vilket skapar bättre förutsättningar för rekreativa upplevelser för
barn och vuxna.
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