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KS §   Dnr KK20/308 
 
Yttrande avseende "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen 
övergödning" (SOU 2020:10) 
 
Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att föreslå hur övergödningen effektivt kan minskas genom stärkt 
lokalt åtgärdsarbete. Utredaren har presenterat ett betänkande i februari 
2020. Nyköpings kommun är en av ett antal utvalda kommuner som erbjudits 
möjlighet att yttra sig över betänkandets förslag. Författningsförslagen 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram av Samhällsbyggnad.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet avseende "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen 
övergödning" SOU 2020:10, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
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Yttrande avseende "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – 
att nå målet Ingen övergödning" SOU 2020:10  
 

Bakgrund och överväganden  
Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att föreslå hur övergödningen effektivt kan minskas genom stärkt 
lokalt åtgärdsarbete. Utredaren har presenterat ett betänkande i februari 2020. 
Nyköpings kommun är en av ett antal utvalda kommuner som erbjudits 
möjlighet att yttra sig över betänkandets förslag. Författningsförslagen föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2021. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram av Samhällsbyggnad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet avseende "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen 
övergödning" SOU 2020:10, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 
 
 
 
Mats Pettersson 

 

Kommundirektör  
  

 Anna Selander 
 Samhällsbyggnadschef 
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 Skapat den 2019-07-05 
 

Beslut till: 
Miljödepartementet 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

NOVF 

 



Samhällsbyggnad 
Anna Selander 

2020-08-10 KK19/769 

Postadress Besöksadress Tfn.  Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun E-post anna.selander@nykoping.se Bg 619-03 42 
611 83 NYKÖPING www.nykoping.se  

kommun@nykoping.se 

Yttrande över “Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå 
målet Ingen övergödning" SOU 2020:10  
Utredningen föreslår tre nya etappmål inom det svenska miljömålssystemet. 

• Ett av etappmålen som föreslås innebär att alla enskilda avlopp i kust- 
och sjönära områden senast 2030 ska vara utrustade med godkänd
reningsteknik. Nyköpings kommun bedömer målet relevant och
realistiskt.

• Nyköpings kommun anser även att bräddning av reningsverk är ett
problemområde som kan behöva etappmål.

• Utredningen föreslår att andelen mineralgödsel, av den totala
gödselanvändningen, ska minska till 2030. Kommunen bedömer att
målet är mindre relevant då det inte med självklarhet innebär minskad
belastning på vattenförekomster att övergå till stallgödsel.

• Utredningen föreslår att arealen våtmarker ska öka till 2030 så att det
motsvarar behovet som pekas ut inom vattenförvaltningen. Nyköpings
kommun ser målet är relevant men har svårt att avgöra om det är
realistiskt att uppnå då behovet som pekas ut inom vattenförvaltning
kan ändras.

Nyköpings kommun håller med utredningen om att kommunerna bör ha bör ha 
tydligare uppgifter och en tydligare roll i det lokala åtgärdsarbetet. Särskilt 
gäller det vid framtagande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram då flera 
av åtgärderna kan komma att påverka kommunerna genom nya och 
förändrade arbetsuppgifter. Nyköpings kommun konstaterar samtidigt att 
kommunerna inte har tillräckligt mandat för att ansvara för att 
miljökvalitetsnormer följs. Flera av förslagen i utredningen innebär ökade 
arbetsinsatser antingen direkt eller indirekt för kommunerna och därför 
behöver ett eventuellt genomförande enligt förslagen följas av utökade 
resurser till kommunerna och behöver prioriteras och avvägas mot redan 
tidigare pågående uppdrag och uppgifter inom andra områden , detta gäller 
exempelvis följande förslag: 

1. ta fram lokala åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser,
2. ingå i samordningsfunktion mot övergödning,

FÖRSLAG
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3. alla enskilda avlopp i kust- och sjönära områden ska vara utrustade
med godkänd reningsteknik

4. kustnära kommuner ska ange vilka vattenområden som är lämpliga
för odling av blå fånggrödor i sina översiktsplaner.

5. Nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare
6. Ändrade strandskydds- och biotopskyddsbestämmelser

Nyköpings kommun vill poängtera att genomförandet även medför kostnader 
för ”slutkunden” där program på frivillig bas kan ha minst lika stor effekt. 

Avseende föreslagen åtgärd under punkt 1 ovan avseende lokala 
åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser delar Nyköpings kommun 
även bilden att de åtgärdsprogram som har tagits fram av Vattenmyndigheten 
behöver konkretiseras.  

Urban Granström 
Kommunstyrelsens ordförande 











https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-202010/
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