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Motion Avgiftsbefrielse ror anmälning och
tillståndsansökning inom vattenskyddsområde
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Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Våra vattentäkter ska skyddas för att abonnenterna i VAkollektivet ska få ett bra vatten med stöd av 7 kap 21 § Miljöbalken.
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Vid framtagande av utökade skyddsområden i Långaryd, Landeryd oeh Drängsered har frågor
om tillämpning av regelverket och kostnader för tillståndsprövning aktualiserats.
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Kostnader för tillstånd anser vi kan ses som en del av skyddsåtgärder för vattentäkten och bör
således belasta vattenverksamheten. En farhåga är att våra öppna landskap inte hålls öppna av
någon entreprenör om det blir för kostsamt och regeltyngt att bedriva jordbruksverksamhet
inom vattenskyddsområde. Det vore förödande för landskapsbilden i våra byar oeh samhällen
om åkrar och ängar växer igen.
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Vår uppfattning är att tillståndsansölmingar och anmälningar för boende och
verksamhe; tsutövare inom skyddsområdet ska vara avgiftsfria I De som råkar få sin verksamhet
inom ett kommunalt vattenskyddsområde får ta på sig ett stor åtagande jämfört med andra
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom v itteriskyddsområde. Det1 ore
därför rimligt att avgifter för anmälningar och tillståndsbedömningar inte belastar dem som
får ta ett extra samhällsansvar - utan belastar VA-kollektivet. Det skulle skapa neutralitet mot
verksamhetsutövare som ligger utanför skyddsområdet.
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Vara kommun har upprättat en policy där vattenkollektivet tar kostnaden för
tillståndsansökningarna. Kommunens erfarenhet i Vara är att dessa pengar är småpengar i
sammanhanget och att man i stället ser det som en investering i ett gott samarbete med
verksamhetsutövarna. (se Policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden, antagen av
kommunstyrelsen i Vara kommun 2014-09-10 § 80). Det finns fler kommuner som resonerar
på liknande sätt.
Centerpartiet i Hylte föreslår kommunfullmäktige besluta:
-att Hylte kommun tar fram en policy gällande frågor om taxor och avgifter i kommunens
befintliga oeh blivande vattenskyddsområden.
-att VA-kollektivet betalar tillstånds och anmälningsavgifter som uppstår till följd av beslut
om vattenskyddsområden.
För Centerpartiet i Hylte, Hyltebruk 2018-02-15

Anärodlad

Anna Roos (C)
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