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Handläggare: Ahrne Christiansson
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E-post: ahrne.christiansson@burlov.se

Missiv: Remiss Plan för Burlövs vatten, planeringsperiod
2018-2027
Nu finns Plan för Burlövs vatten på remiss och ni har möjlighet att lämna synpunkter. Burlövs
kommun står inför stora utmaningar för att förbättra hanteringen av vatten i kommunen. Dagoch dräneringsvatten från stadsbebyggelse, infrastruktur och jordbruksmark transporterar föroreningar av olika slag till våra vattendrag och i slutändan havet. I många fall sker transporten
helt utan rening. Detta är inte hållbart om vi vill nå en god ekologisk status som miljökvalitetsnormerna för vatten föreskriver. Ytterligare en utmaning är risken för översvämningar. I Burlövs
kommun behöver vi förebygga, anpassa och skydda oss mot höjd havsnivå, skyfall och höga
flöden i åarna. I många fall kan strategierna föra att rena vatten och minska översvämningsrisker samverka. Lägger man där till ökade rekreationsmöjligheter, ekologiska funktioner och landskapsbild blir vinsterna ännu större. Ibland behöver dock åtgärderna hanteras var för sig, men
den samlade utredningen är ändå viktig för att minimera eventuella intressekrockar som avvägningen mellan stänga ute hav och släppa ut skyfall eller snabb transport av vatten kontra rening
av dagvatten.
Ambitionen med vattenplanen är att ge en heltäckande bild av vilka strategier, åtgärder och
markbehov som behövs för att hanteringen av vattnet för att minska övergödnings- och översvämningsproblematiken.
I Vattenplanen presenteras mål och strategier som förslag till beslut, vilka slutligen kommer att
gälla för kommunen. En stor del av arbetet med vattenplanen har legat i att systematiskt titta
på de åtgärder som kan vidtas för att verkställa strategierna. Övergripande för strategierna är
att vatten ska fördröjas i dagvattendammar och våtmarker för att renas och minska flödesbelastningen på recipienterna. Havet ute med barriärer och skyfall transporteras till ytor som inte
påverkas negativt. Förslagen till åtgärder beslutas inte utan ska fungera som underlag till verksamhetsplaner, budgetarbete etc. De flesta åtgärderna är kostnads- och nyttoberäknade utefter
schabloner från i första hand VISS (Informationssystem för vatten). De nyttor som schablonmässigt beräknats är rening av kväve- och fosforrening och fördröjningskapacitet. Övriga vinster
har inte beräknats.
Redan beslutade dokument som gäller parallellt med vattenplanen är bland andra VA-plan och
dagvattenstrategi. Dessa finns på www.burlov.se
Remissversionen av Plan för Burlövs vatten finns tillgänglig digitalt på
-

www.burlov.se/vattenplan
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I tryckt form på:
-

Arlöv- och Åkarps bibliotek
Medborgarhuset i Arlöv

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till trafikingenjör Ahrne Christiansson, på
tele-fon 040-625 60 39 eller via e-post till Ahrne.Christiansson@burlov.se.
Eventuella synpunkter på Plan för Burlövs vatten ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen,
Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13
maj 2019.
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