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Strategi för Botkyrkas blå värden – vattenprogram för Botkyrka kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit
fram ett vattenprogram. Vattenprogrammet kom att kallas Botkyrkas blå värden som en motsvarighet till naturvårdsprogrammet Botkyrkas gröna värden.
Botkyrkas blå värden är ett förvaltningsövergripande program som syftar till
att skapa samsyn och samordna kommunens arbete med vatten. Det är ett strategiskt dokument som samlar frågor som rör vatten, så att olika nämnder och
sakägare får stöd i sitt arbete och möjligheter att påverka vattenvårdsarbetet.
I och med implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten (2004) har kvalitetskrav ställts på vattnet, miljökvalitetsnormer, och kommunerna har fått en
viktig roll för att miljökvalitetsmålen ska kunna uppfyllas vid utsatt år. Vattenprogrammet omfattar allt vatten inom kommunens gränser men fokuserar på de
av Vattenmyndigheten utpekade vattenförekomsterna. Programmets avgränsning är själva vattenmiljön och de områden som rör vatten där kommunen har
rådighet, till exempel dricks- och dagvattenhantering, men beskriver även
andra faktorer som påverkar vattnet.
Målen med programmet och därmed strategin är att:
• skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
• tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
• skapa förutsättningar för rekreation och fiske
• öka kunskapen och förståelsen för vatten
För att bedöma om vi når målen används framför allt Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer som värdemätare och som ska följas.
Vattenprogrammet skickades under hösten 2016 på formell remiss till bl.a.
tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 2016-12-05 godkändes
vattenprogrammet av miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutade att lämna
över programmet till kommunfullmäktige med förslag att godkänna programmets mål som strategi för vattenprogrammet och att utse samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig för vattenprogrammets genomförande.
Strategin för vattenprogrammet uppdateras en gång vart femte år.

