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Svar på allmänhetens fråga ställd till Kommunfullmäktige 2013-09-25 

från Kerstin Jakobsson. 

Karlsborgs kommun arbetar aktivt för att vattenkvaliten i kommunen ska ha god status. Detta sker på olika 

nivåer genom att påverka på nationell nivå till genomförande lokalt. 

Lokalt arbetas med att ta fram en ny översiktplan och lokala miljörnål där fem miljörnål ges prioritet som 

rör vatten, mycket viktigt för Karlsborg. För att stärka skyddet för dricksvatten tas ett vattenskyddsområde 

för ytvattentäkter fram för hela Vättern. En ny VA-plan för hela kommunen är under framtagande. VA

enheten arbetar enl. förslaget i sitt dagliga arbete och planerar utbyggnad av kommunens avloppsnät. 

Kommunens reningsverk har uppgraderats för att klara framtida krav på rening, särskilt för att sänka 

utsläpp av kväve. Kommunen eftersträvar vid arbete med detaljplaner att dagvatten ska tas omhand i 

närområdet för att förhindra att vattnet går ut orenat till vattendrag eller sjöar. Provtagningsprogram för 

nordvästra delen av Vättern, inkl. Viken och Bottensjön med tillflöden genomförs regelbundet där 

rapportering sker årligen och ligger till grund för ev. åtgärder för att behålla eller uppnå god vattenstatus. 

Kalkningsverksamhet genomförs i vissa sjöar inom kommunen. 

Kommunens miljönämnd, sedan årsskiftet Miljösamverkan östra Skaraborg, ser till kommunens intressen 

vid yttranden och remisser i miljöärenden. Vidare inventeras och ställs krav på enskilda avlopp samt 

undersökning av förorenade områden. 

Vätternvårdsförbundet där Karlsborg är en av medlemmarna bevakar Vättern med tillflöden. Man 

genomför provtagningar, analyser och remissbehandlar de ansökningar som är aktuella i hela Vätterns 

område. Som grund för arbetet finns EU:s vattendirektiv, som eftersträvar ökat skydd och förbättring av 

vattenmiljön och Natura 2000 som arbetar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. 
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Länsstyrelserna runt Vättern arbetar med att ta fram nya bestämmelser för utvidgat strandskydd för 

Vättern. Arbetet ska slutföras under 2014. Länsstyrelsen utför provtagningar i bLa. Viken tillsammans med 

Vätternvårdsförbundet och kommunens provtagning, genom Medins Biologi AB. Sammanställning av 

materialet och åtgärdsplan ska göras under hösten och ett informationsmöte är planerat till november 

2013. 

Anders Lundgren (e) 


