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Syfte
Uppstart och samordning av en kommunal arbetsgrupp kring vattenfrågor inom kommunen. Sammanhållande är Emåförbundet.
Vattenarbetet i länet
Anna Langhelle, vattensamordnare på beredningssekretariatet i Jönköping med ansvarsområde Emån informerar om situationen och det pågående arbetet. Detta är den första arbetsgruppen som startar i länet. Samverkan är en viktig del för att kunna arbeta med åtgärdsprogrammet och nå upp till miljökvalitetsnormerna (MKN). Det långsiktiga målet är God
status. Totalt är det ca 1300 MKN för vatten i Jönköpings län och verktygen är planering
och tillsyn, ett arbete som ingår i kommunens roll. Det nya är att vi nu har ett ny prioriteringsgrund. I Vetlanda kommun är det ca 30% ytvatten som inte uppnår god status men
inga klassade i dålig status. Det finns risk för 7 vattendrag och 8 grundvattenförekomster.
Fysisk påverkan (kontinuitet) är den faktor som är klart dominerande men även försurning,
och övergödning samt flödespåverkan. För grundvatten är det framförallt en föroreningsrisk.
Sammanfattning från arbetsgruppens diskussion
Målsättningen är att skapa en arbetsgrupp med bred förankring inom kommunen för att på
ett effektivt sätt kunna arbeta med vattenfrågor. Flera arbetsgrupper med inriktning på vattenfrågor har tidigare upprättats: Dagvatten-, Vattenhushållning,- och nu MKN gruppen
med i stort sett samma personer involverade. Dessa slås nu samman till Vattengruppen
Vetlanda. Gruppen ska ha ca 4 möten/år med olika teman men aktuella frågor från övriga
delar finns med på dagordningen vid varje möte.
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Första steget att identifiera vilka problem kommunen har rådighet över och att till nästa
möte ta fram en lista på det material som redan finns i befintliga planer, planeringsunderlag, dagvatten m.m och vad som har genomförts. Detta samlas i en vattenpärm som förvaras på Emåförbundet.
Frågor att fundera på och i möjligaste mån göra till nästa möte:
•
•
•
•
•

Vilka åtgärder genomförs och har genomförts
Dagvattenkartan Vetlanda uppdatering nya områden
Dammarna i Vetlandabäcken tillsynsärende, riskklassning
Plan för Vetlandabäcken uppströms till Ekenässjön.
Emåförbundet kollar ev. medel till projektering av fiskvägar vid vandringshinder i
Emåns huvudfåra.

Viktigt att vi nu också försöker nå fram till konkreta åtgärder genom att arbetet sker projektinriktat med focus på en vattenförekomst i taget. Arbetet startar först och främst med
Vetlandabäcken.
Mötesplan 2011
19 september, kl. 10.00-12.00, Räddningstjänsten. Tema vattenhushållning
1 november, tema dagvatten.
Övrigt
Emåförbundet kommer arrangera ett Emåseminarie i höst 20-21 oktober där första dagen
kommer handla om vattenkvalitet och dag två hur vi tillsammans inom avrinningsområdet
arbetar med vattenfrågor för att säkerställa och uppnå god status. Denna kommunala vattengrupp kommer lyftas fram som ett exempel.
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