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Dnr 2005.101.403

Förslag till system samt anslag för kommunala bidrag till åtgärder mot surt
grundvatten i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22, § 61
Enligt miljöprogrammet för Vaggeryds kommun skall miljö- och
byggnämnden ta fram förslag till ett system för kommunala bidrag till
åtgärder mot surt grundvatten.
Miljö- och byggnämnden föreslår, i enlighet med miljöprogrammet för
Vaggeryds kommun, kommunfullmäktige att anslå medel för bidrag till
åtgärder mot surt grundvatten enligt följande:
1. Bidrag utgår till åtgärder mot surt grundvatten. Med surt grundvatten
menas här att pH ligger under 6,5, alkalinitet under 60 mg/l och kvoten
alkalinitet/sulfat är mindre än ett.
2. Bidrag utgår till enskilda brunnar av fullgod kvalitet vars vatten är
tjänligt med avseende på parametrarna i Bilaga 2, Socialstyrelsens
allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (M)
med undantag för de försurningspåverkade parametrarna och som
försörjer enskild permanent bostad utanför kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten.
3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas.
4. Efter installation av vattenfilter ska filtrets funktion kontrolleras. pH ska
ligga över 7 (pH 7,5-9,5 rekommenderas) och alkaliniteten över 60 mg/l
för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat
laboratorium.
5. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-.
6. Ansökan ställs till miljö- och byggnämnden.
7. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden.
Arbetsutskottets förslag till beslut:

Justering:

-

Kommunfullmäktige beslutar bifalla miljö- och byggnämndens förslag
till system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten.

-

Kommunfullmäktige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att
pröva behovet av finansiering för budgetåret 2006.
Exp: 2005-05-10

MBN, Klk, akten

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2005-04-06, § 49
Kommundirektören föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
-

Kommunfullmäktige beslutar bifalla miljö- och byggnämndens förslag
till system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten.

-

Kommunfullmäktige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att
pröva behovet av finansiering för budgetåret 2006.

_______
Kommunfullmäktige 2005-04-25, § 35
Kommunfullmäktiges beslut:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justering:

Exp: 2005-05-10

MBN, Klk, akten

Utdragsbestyrkande
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