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KS § 87 DNR KS 237/2020 540 
 
Begäran till regeringen om överprövning av åtgärdsprogrammet 
för Västerhavets vattendistrikt 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2021 så beslutade kommunsty-
relsen att lämna in ett remissvar angående vattenförvaltningen inom Västerhavets 
vattendistrikt. Eftersom innebörden i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vat-
tendistrikt verkar riskera att strida mot befintlig lagstiftning, har förvaltningen 
även tagit fram en begäran om omprövning av åtgärdsprogrammet. Begäran ska 
enligt 6 kap. 4 § 3p vattenförvaltningsförordningen vara vattenmyndigheten till-
handa senast vid samrådstidens utgång, dvs. fredag den 30 april. Information om 
när begäran senast ska vara vattenmyndigheten tillhanda hade förvaltningen inte 
kännedom om vid sammanträdet den 26 april.  
 
Det finns två punkter där förvaltningen bedömer att åtgärdsprogrammet kan 
strida mot befintlig lagstiftning är:  
1.  Myndigheter får bara ingripa om åtgärden kan antas leda till det avsedda resul-

tatet (Förvaltningslagens 5 §)  
2.  Åtgärdsprogrammet saknar tillräcklig analys av programmets konsekvenser 

från allmän och enskild synpunkt (Miljöbalkens 5 kap 9 §, punkt 6). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-28.  
Samrådshandling Åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027, Västerhavets vatten-
distrikt 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen begär enligt 6 kap. 4 § 3p vattenförvaltningsförord-
ningen (2004:660) att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åt-
gärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen begär enligt 6 kap. 4 § 3p vattenförvaltningsförord-
ningen (2004:660) att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åt-
gärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. 
 

______ 
 

Expedieras till: Vattenmyndigheten 
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