
Noterat från Vårträffen med medlemsföreningarna 2014 på temat… 

  

”Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

Moment 5 – Martin Storm (Samhällsbyggnadschef, Torsås kommun). 

Vattenvårdsplanen, ett verktyg för ännu ett steg på vägen mot ett mera hållbart 

samhälle som skall se till att våra barn och barnbarn får leva ”ett gott liv i en livskraftig 

kommun”! 

Martin S:s rubrik anger och betonar vikten av hur Torsås kommun ser på vattnet och dess 

betydelse ur ett samhällsplanerings- samt flergenerationsperspektiv för ”ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. Vattenvårdsplanen är, som rubriken anger bara ett utav flera verktyg för 

att få en ”heltäckande sammanställning av vatten och dess stora och avgörande betydelse” av 

nu känd kunskap med siktet inställt på och för framtiden.  

 

Va-planen är ytterligare ett exempel på styr- och planeringsdokument med fokus på vatten 

och vattnets avgörande betydelse för byggande, inflyttning, permanent- och sommarboende. 

Vattenvårdsplanen, i fortsättningen benämnd VVP:n har som mål, att så långt det är möjligt 

ge en samlad bild av hur både kustvattnet nedströms och inlandsvattnet uppströms är och ser 

ut samt hur samspelet häremellan sker. Vattenvården måste därför alltid börja på ”land” och i 

marken kring våra åar, bäckar och diken. 

Martin S gör en reservation i sin presentation med att säga ”att kanske är det egentligen inte 

någon ny kunskap som finns i VVP:n, men presentationen är mera lättöverskådlig än den 

gamla KVP:n och utgör ett smörgåsbord av åtgärder för en mera aktiv vattenvård”. Ett 

smörgåsbord innehåller ju som bekant både lite mer aptitliga och dyrare rätter och samma 

gäller även för aktiv vattenvård
1
. Därför innehåller VVP:n, som framgår av moment 4 både 

enklare åtgärder såsom vassklippning, åtgärder i diken, biotopvård upp till 

våtmarksanläggningar både ur kostnads- och effektivitetssynpunkt. Härutöver skall VVP:n 

utgöra en inspirationskälla, ett planeringsunderlag och vara ett levande dokument som kan 

modifieras över tid och på så sätt ha sin relevans som ”ett levande dokument”. 

Att arbeta med vatten, vattenåtgärder och vattenvård ur samhällsplaneringssynpunkt bygger 

på och i långa stycken förutsätter ett starkt lokalt engagemang av engagerade medborgare som 

har en stark drivkraft för samhällsbyggande. 

Martin S använder uttrycket – PPP -, som står för passa-på-planering, d.v.s. att när åtgärder 

vidtas inom ett samhällsbyggnadsområde som även inkluderar och berör vattenvård måste 

sådana förslag till åtgärder hittas, planeras, prioriteras och genomföras mot bakgrund av att 

alla miljöåtgärder för ett bättre vatten har stor betydelse oavsett hur små de än tycks kunna 

                                                           
1
 Sekretariatets anmärkning 



vara. Det är de många, men små greppen som är viktiga avslutar Martin S sin presentation 

med. 

 

 


