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Sammanträde med kommunstyrelsen
Tid: Måndag den 19 april 2021, kl 13:00
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans via Zoom. Länk till mötet skickas
separat i mejl.
Ordförande: Klas Bergström (M)
Sekreterare: Siobhán Górny
Slutet sammanträde
För att följa rekommendationerna om att undvika smittspridning deltar kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare på distans. Sammanträdet är därför slutet av säkerhetsskäl.

Kommunstyrelsen

Kallelse/föredragningslista
2021-04-09

Föredragningslista
1.

Upprop

2.

Justering

3.

Godkännande av dagordning

4.

Anmälan av delegationsbeslut

5.

-

Lista 2021-03-13–2021-04-09

-

Förteckning delegationsbeslut lokalförsörjning, mars 2020
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Dnr

Övriga anmälningsärenden
-

IT-nämnden, § 4, 2021-03-19 Internkontrollplan 2021

-

IT-nämnden, § 3, 2021-03-19 Uppföljning av
internkontrollplan 2020

-

Bygg- och miljönämnden, § 31, 2021-03-23, Ekonomisk
uppföljning, per februari

-

Socialnämnden, § 24 2021-03-25 - Ekonomisk uppföljning
per sista februari 2021

Informationsärenden
6.

Information från IT-nämnden
Muntlig information från Lars-Erik Andersson, chef för IT-centrum.

7.

Information om slutrapporten "Samordna och leda ett
vårdcentrum"
Slutrapport från Region Uppsala 2020-12-07

8.

Ekonomisk information

Beslutsärenden
9.

Förbud att vistas på vissa särskilt utpekade platser
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

KS-2021/214

Kommunstyrelsen

10.

Kallelse/föredragningslista
2021-04-09

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk
(KD), Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar
Parnell (-) – Inför en kulturtrappa i Knivsta kommun

3 (3)

KS-2020/158

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
11.

Policy för medborgardialog

KS-2021/202

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
12.

Styrmodell för Knivsta kommun

KS-2021/196

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
13.

Planbesked för enfamiljshus, Halmby 1:5

KS-2020/799

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
14.

Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020–30 april
2021 – inbjudan att lämna synpunkter

KS-2020/839

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
15.

Näringslivsstrategi för Knivsta kommun

KS-2021/200

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
16.

Begäran om medel för driftövergång RPA

KS-2021/217

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
17.

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region
Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län (Regionalt forum)

KS-2021/228

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
18.

Revidering av delegationsordning
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
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1 Syftet med dokumentet
Syftet med detta dokument är att redogöra för projektets måluppfyllelse och vunna
erfarenheter.

2 Grundläggande information
2.1 Bakgrund
För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög
kvalitet, samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på
ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01) är ett första steg i en stor systemoch strukturförändring av den svenska hälso- och sjukvården. Utredningen bygger på
förslagen från Effektiv vård (SOU 2016:2) och ska stödja regioner, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern,
jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
Primärvård i lagstiftarens mening är en vårdnivå som har både kommuner och
landsting som huvudman (SOU 2018:39). Kommunerna ansvarar för en stor del av
den nära vården och därmed är det viktigt att omställningen genomförs tillsammans
över huvudmannagränserna.
Målbilden för Region Uppsalas omställning innebär en nära vård som bygger på
kontinuitet och hög tillgänglighet. Vården är effektiv när den utförs på rätt nivå, med
rätt kompetens och med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete i samverkan mellan regionen och länets kommuner samt andra
aktörer. Vården bygger på samskapande och tillit där patienter, brukare och anhöriga
involveras som jämlika partners och experter i vården.
Mot bakgrund av detta beslutade regionstyrelsen i Uppsala den 30 maj 2017 att ge
hälso-, sjukvård-, och FOUU utskottet i uppdrag att till regionstyrelsen i april 2018
lägga förslag, målbild och strategi för effektiv och nära vård 2030-för ett gott liv i en
nyskapande kunskapsregion. Detta ledde till ett arbete i projektform där hälso- och
sjukvårdsdirektören var projektägare. Göran Stiernstedt utsågs till ansvarig utredare
samt projektledare. Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 om att stödja den
föreslagna målbilden och strategierna för effektiv och nära vård 2030. Länets
kommuner har beslutat att stå bakom målbilden och inriktningen för
vårdcentrumutvecklingen.
För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård som blir likvärdig över hela länet
och jämlik för länets samtliga invånare behövs ett antal platser i länet till vilka en mer
omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras. En form av nod för
arbetet med vård och omsorg inom ett geografiskt område. Dessa benämns
vårdcentrum.
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Hälsosystemet 2030

Figur 1
Vårdstrukturen innebär stort fokus på patienter med komplexa behov där
vårdcentrumutvecklingen får en viktig roll i att förbättra samordning och kontinuitet
för dessa patienter.
Ett vårdcentrum består av en eller flera hälsocentraler med grunduppdrag inom
vårdvalssystem men som tilldelas ett samordningsansvar för den nära vården i
området.
Beskrivning av funktionerna vid ett vårdcentrum

Figur 2
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Under projekt Vårdcentrum del 1 fastställdes att det förutom allmänmedicin ska vara
obligatoriskt med vuxenpsykiatri, barnmedicin och geriatrik på varje vårdcentrum.
Verksamheterna ska finnas fysiskt representerade med möjligheten att boka
mottagningsbesök. Utöver det behövs nya arbetssätt och arbetsformer utvecklas till
exempel sambedömningar, teambedömningar och konsultationer såväl på plats som
via telefon eller digitalt. Grundanställningen kan finnas på sjukhuset, men
medarbetaren kan arbeta några dagar per vecka på ett vårdcentrum. Förutom läkare
inom respektive specialitet behövs fler professioner, för att kunna skapa funktionella
team. Det är viktigt att tänka igenom hur teamen ska se ut, så de skapas utefter
patientens behov och att vården så långt det är möjligt kan klaras av på vårdcentrum,
utan att patienter måste åka någon annanstans för att träffa ytterligare en profession.
Under projekt Vårdcentrum del 2 gjordes ett brett arbete med förankring av
vårdcentrum och en ökad förståelse för verksamheter och resurser över
huvudmannagränserna. Det hölls workshops kring behovet hos befolkningen och
utbudet samt förslag på fortsatt arbete togs fram. Barn, äldre och personer med
psykisk ohälsa identifierades som de grupper som har störst behov av insatser.
Möjliga framtida samarbeten mellan Regionen och länets kommuner identifierades.
I de fall ett vårdcentrum finns har de alltid det förstärkta geografiska hälsouppdraget,
i annat fall uppdras det till en hälsocentral. Uppdraget genomförs i samverkan med
andra aktörer inom det geografiska ansvarsområdet. Uppdraget innebär ett strategiskt
arbete för jämlik hälsa i befolkningen och omfattar planering, samordning och
uppföljning av strategiarbetet i det geografiska området.
Sedan hösten 2019 har arbetet rörande närvårdsplatser och vilka specialistfunktioner
som behövs fördjupats. Projekt rörande vård i hemmet och akut verksamhet har
startats upp. Utifrån rådande situation med covid-19 har en del projekt behövt
pausats. Det finns mycket som tyder på att ledning och arbetssätt har förändrats i en
riktning som ligger i linje med målbilden för effektiv och nära vård 2030. Det kan
därför finnas många lärdomar att dra som kan vara till nytta i projektet.
Varje enskild funktion som finns inom ramen för ett vårdcentrum kan ha en relativt
komplex ledning och samordning. För att ge förutsättningar för att ta tillvara på de
synergier som förväntas när flera aktörer samverkar systematiskt finns behov av ett
delprojekt med syfte att tydliggöra hur ledningen och samordningen av ett
vårdcentrum i sin helhet kan formuleras och vilka kriterier som behöver vara
uppfyllda för att en aktör ska kunna ta på sig ett sådant uppdrag.
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Vårdcentrumarbetet kommer att innebära en omfattande samverkan mellan många
verksamheter inom respektive huvudman men också mellan huvudmännen. Omkring
en fjärdedel av all sjukvård bedrivs i kommunal regi, och redan idag bedrivs vissa
verksamheter tillsammans med kommunerna såsom familjecentraler,
närvårdavdelning i Östhammar, ungdomsmottagningar och vid särskilda boenden.
Det finns inget färdigt förslag på hur samordningen och ledningen för helheten kan
utformas eller vilka kriterier som ska gälla för den verksamhet som får samordningsoch ledningsuppdraget. Det kan röra sig om samordningsbehov som är
verksamhetsnära men också om behov som är på en mer övergripande nivå. Det finns
därför behov av ett projekt med syfte att tydliggöra hur uppdraget att samordna och
leda ett vårdcentrum behöver formuleras samt vilka kriterier som behöver vara
uppfyllda för att klara uppdraget.
Det finns redan idag etablerade samverkansstrukturer inom respektive kommun att
utgå från samt lednings- och samordningsstrukturer inom områden såsom
familjecentraler och ungdomsmottagningar som kommer vara viktiga delar inom
ramen för ett vårdcentrum.
2.2 Syfte
För att kunna uppnå en effektiv och nära vård i länet behöver ett uppdrag att
samordna och leda ett vårdcentrum utformas för att underlätta och ge förutsättning för
att den omställningen utvecklas och fungerar utifrån ett helhetsperspektiv. Ett
vårdcentrum är inte en sammanhållen organisatorisk enhet utan bygger på ett
nätverksbaserat arbetssätt för de personer som har de mest komplexa behoven av
olika typer av insatser från flera olika verksamheter. Målet för ett vårdcentrum är att
bidra till bättre och mer jämlik hälsa samt skapa förutsättningar för en god och nära
vård för individer med komplexa behov.
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2.3 Verksamhetsstrategi
Projektet ingår i Region Uppsalas övergripande arbete kring Effektiv och Nära Vård
2030. Projektet går i linje med Strategi för närvårdssamverkan 2018-2020 framtagen
av Region Uppsala och länets kommuner. Strategins övergripande mål är att länets
invånare upplever en god, sammanhållen och nära hälso-och sjukvård och omsorg.

3 Projektorganisationen
Grafisk illustration av projektets organisation. Information kan hämtas från
projektplan. Vid behov kan informationen kompletteras.
Projektägare

Mottagare
Styrgrupp

Projektledare
Referensgrupp

Projektgrupp

Projektmedlemmar

Roll

Projektmedlemmar

Namn

Projektägare/beställare

Åsa Himmelsköld, Programchef

Styrgrupp

Mikael Köhler, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala
Torun Hall, Förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Eric Wahlberg, Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Johanna Woltjer, Sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping
Gunilla Swanholm, Tandvårdsdirektör Tandvårdsförvaltningen
Susanne Söderberg, samverkanschef Uppsala kommun
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg Tierps
kommun
Lotta Tronet, vård- och omsorgschef Enköpings kommun
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Projektmedlemmar

Louise Hamark, Biträdande förvaltningsdirektör NVH
Emma Nicholls, Koordinator Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Karin Brolin, Avdelningschef Uppsala kommun
Maud Johansson, Närvårdsstrateg Östhammar
Lina Edlund, Socialchef Östhammars kommun
Per Andersson, Verksamhetschef Ambulansen Akademiska
sjukhuset
Johanna Eriksson, Utredare Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Mikael Landsten, HR-controller HR- och
arbetsmarknadsavdelningen
Anna-Cari Lindh, Chefstandläkare Folktandvården
Eva Telne, projektledare

Referenspersoner och
referensgrupper

Monica Ulfsdotter Petterson, VO-chef Tierp, Nära vård och
hälsa
Anna Hällström, Närvårdsstrateg Tierp
Anne Johansson, VO-chef Enköping, Nära vård och hälsa
Charlotta Nordgren Thermaenius, VO-chef Årsta Nära vård och
hälsa
Karin M Andersson, VO-chef Kungsgärdet Nära vård och hälsa
Fredrik Settergren, VO-chef Centrala staden Nära vård och hälsa
Lena Sjöberg Närvårdstrateg Uppsala
Lisa Norén Östhammars kommun
Miriam Eriksson, Region Uppsala
Tjänsteledning Hälsa, Stöd, Vård och omsorg (HSVO)
Samråd Hälsa, Stöd, Vård och omsorg (HSVO)
Ordföranden för Utskottet för hälso- och sjukvård, vårdstyrelsen
och sjukhusstyrelsen
Majoritetsgruppen inom Region Uppsala
Nätverket för närvårdsstrateger
Facklig referensgrupp (Knut Bodin, Katarina Rydberg, Birgit
Moberg, Rebecka Sedin, Stefan Andersson)

Mottagare av resultat

Åsa Himmelsköld, Programchef
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4 Arbetssätt - processer och metoder
Projektet startade på försommaren med ett digitalt uppstartsmöte för projektgruppen.
I augusti – november har vi haft regelbundna möten. Några med inriktning workshop
och andra mer som avstämningsmöten. Vi har träffats i samma lokal vid två tillfällen
och övriga möten har skett via Teams för att följa gällande rekommendationer under
den pågående pandemin. Dokumentationen för projektet har samlats i en teamsgrupp.
Vid ett antal möten har vi bjudit in externa deltagare för att få in ytterligare
kompetens och erfarenheter. Projektledaren har därutöver haft ett antal möten med
aktörer från såväl region Uppsala som utanför. Regelbundna avstämningar har skett
med projektägaren. Projektledaren har dessutom lämnat delrapporteringar till
styrgruppen. Vi har också haft avstämningar med HSVO samråd,
Tjänstemannaledningen HSVO samt hälso- och sjukvårdsdirektörens
ordförandeberedning. I omvärldsbevakningen har vi tagit del av tillgänglig
information samt haft möten med representanter från andra regioner som också
arbetar med att ställa om vården till Nära vård.

5 Projektmål
Projektet har följande projektmål:
▪ Exemplifiera befintliga samordnings- och ledningsstrukturer där flera
huvudmän och verksamheter inom länet ingår samt ge exempel från andra
organisationer och branscher
▪ Utreda vilka frågeställningar som kan bli aktuella att lösa och på vilken nivå
när flera verksamheter ska samarbeta vid ett vårdcentrum
▪ Föreslå hur uppdraget att samordna och leda kan formuleras samt föreslå
vilka kriterier som ska gälla för att kunna ansvara för uppdraget
▪ Beskriva konsekvenser av förslaget exempelvis utifrån ansvaret som
sjukvårdshuvudman, styrningsmässigt, juridiskt och ekonomiskt samt utifrån
ett medarbetarperspektiv.

6 Resultat
Resultat redovisas per projektmål.
6.1

Exemplifiera befintliga samordnings- och ledningsstrukturer där
flera huvudmän och verksamheter inom länet ingår samt ge
exempel från andra organisationer och branscher

6.1.1 Närvårdsamverkan inom Uppsala län
Närvårdssamverkan inom länet omfattar verksamheter inom hälsa, stöd, vård och
omsorg. Två pågående processer som är viktiga för närvårdssamverkan i länet är dels
det nationella omställningsarbetet för en god och nära vård, dels den regionala
utvecklingsstrategin (RUS).
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Strategi för närvårdssamverkan är treårig och tas fram i samarbete mellan Region
Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Syftet är att stärka samverkan mellan
Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet med hälsa stöd, vård och omsorg.
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till
samtliga vårdgrupper där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, det
vill säga invånare med risk för ohälsa samt alla patienter och brukare med behov som
behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter. Under perioden 20201–
2023 beskrivs tre fokusområden,1) Stärk förutsättningarna för samverkan 2) Utveckla
systemstöd och arbetssätt samt 3) Genomför en effektiv och nära vård.
Det senare fokusområdet beskriver vikten av att utveckla bland annat hälsosystemets
struktur med inriktning på Vårdcentrum, närmottagningar, vård och omsorg i hemmet
samt insatser för psykisk hälsa. Länets samverkansstruktur är en naturlig arena för att
driva omställningen. I figur 3 kan vi se hur organisationen för samverkan kring hälsa,
stöd. vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län ser ut.

Struktur för regional samverkan
Hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län
Regional organisation

Regionalt forum
Bereder

Fastställer uppdrag

Uppdrar

Regional ledningsgrupp

Lokal organisation
Representation
Samråd HSVO
Bereder

Fastställer uppdrag

Lokala politiska samråd

Uppdrar

Bereder

Representation
Tjänsteledning HSVO

Arbetsutskott

Figur 3

Regionala
samverkansgrupper
• Styrgrupp kunskapsstyrning
• NVS-nätverk
• Redaktionsråd
• GAP-UL
• Patientsäkerhetsgruppen
• …

FOU Socialtjänst och
angränsande hälsooch sjukvård (FOU-S)

Uppdrar

Lokala
tjänsteledningsgrupper
Närvårds
strateger

Lokala arbetsgrupper,
permanenta eller tillfälliga

Regionalt forum ansvarar för samverkan kring länets samlade långsiktiga utveckling.
samråd HSVO har en rådgivande roll och ska bidra till ökad helhetssyn och
långsiktighet i styrningen av verksamheter oavsett huvudman, bland annat genom
fokus på att gemensamma resurser används på bästa sätt. I strategin framgår dessutom
att de politiska ledamöterna har i uppdrag att bära och förankra information mellan
Samråd HSVO och de politiska samråd som finns i respektive kommun. Som stöd för
den politiska samverkansorganisationen finns en tjänstepersonsorganisation (blå
färg). På regional nivå utgörs den av den regionala ledningsgruppen (RLG) och
Tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO). De ansvarar för
beredning och uppföljning av ärenden till politiken. Det omfattar frågor där fler än en
kommun och Region Uppsala berörs. Som stöd finns arbetsutskott (AU) och
regionala samverkansgrupper som tillsätts vid behov för att fördjupa frågeställningar
och driva specifika frågor.
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En avgörande del av arbetet sker på lokal nivå där arbetet implementeras. I varje
kommun finns därför ett lokalt samråd HSVO som fattar beslut om och följer upp
verksamhetsplaner för arbetet på den lokala nivån. I varje kommun finns även en
lokal tjänsteledning HSVO som bereder och följer upp ärenden åt politiken. De
tillsätter särskilda arbetsgrupper vid behov. Dessutom finns en gemensam
samordningsfunktion i form av närvårdsstrateger som har i uppdrag att stödja
politiken och tjänsteledningarna samt att driva arbetet med närvårdssamverkan på
lokal nivå.
6.1.2 Exempel på verksamheter som drivs gemensamt mellan olika
huvudmän inom Uppsala län.
Ett exempel är Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård i Uppsala län.
Samverkansdokumentet Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård, Vård i
samverkan (ViS) är fastställt av Tjänsteledningen HSVO. Riktlinjen gäller för
samtliga vårdgivare som på uppdrag av länets kommuner och region Uppsala utför
hälso- och sjukvård och kommunal hemsjukvård enligt gällande överenskommelse
och avtal i Uppsala län.
Ett annat exempel är Familjecentraler som är en verksamhet som riktar sig till
blivande föräldrar samt föräldrar och deras barn från födelse till skolstart. En
familjecentral ska minst innehålla mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänstens förebyggande arbete. Förvaltningen Nära vård och hälsa har ett
samfinansierat samordningsuppdrag som regleras i samverkansavtal mellan region
Uppsala och kommunerna. Familjecentralen har också en samordnares vars uppdrag
är att administrera och samordna verksamheten mellan Region Uppsala och kommun
och i vissa fall också med svenska kyrkan.
Ett tredje exempel är Samverkan vid utskrivning från slutenvården, vilken regleras i
ViS dokument fastställt av Tjänstemannaledning HSVO. Riktlinjen syftar till att
säkerställa patientens behov av vård och omsorg efter utskrivning. Berörda parter
inom slutenvård, primärvård/öppenvård och kommunal primärvård ska hantera
meddelanden i ett gemensamt kommunikationsverktyg, Prator, på föreskrivet sätt. För
en mer detaljerad information om befintliga samordnings- och ledningsstrukturer i
Uppsala län hänvisas till bilaga 1.
6.1.3 Närvårdsenheten i Östhammar
Närvårdsenheten i Östhammar är en gemensam verksamhet för Östhammars kommun
och Region Uppsala med inriktning på en mellanvårdsform för patienter som befinner
sig mellan slutenvård, kommunal primärvård i hemmet och kommunal omsorg.
Verksamheten riktar sig primärt till äldre multisjuka och omfattar maximalt 18
vårdplatser Verksamheten ska bedrivas enligt hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen. Verksamheten regleras genom ett ömsesidigt avtal mellan
Östhammars kommun och Region Uppsala och har tecknats av kommunstyrelsens
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ordförande för Östhammars kommun samt vårdstyrelsens ordförande för Region
Uppsala.
Utgångspunkten och inriktningen för verksamheten ska vara ett flexibelt utnyttjande
av tillgängliga vårdplatser utifrån de behov som föreligger över tid. För att säkerställa
att vård och omsorg sker på ett optimalt sätt finns rutiner som tydliggör
verksamhetens olika ansvarsområden samt hur samarbete och samverkan ska ske
mellan parterna.
Kommunen är arbetsgivare för samtlig personal utom för läkarresurser som kommer
från Östhammars vårdcentral. Kommunen och Region Uppsala åtar sig att bemanna
närvårdsenheten med personal i sådan omfattning att en god och säker vård och
omsorg säkerställs. Läkaren har det medicinska ansvaret vad gäller diagnos och
behandlingsval samt övergripande patientansvar. Den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan (MAS) har ansvaret för att patienterna får en säker och ändamålsenlig
hälso-och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Enhetschef har
verksamhetsansvar. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic och görs
tillgängligt för socialförvaltningen genom NPÖ. Ut och inskrivning sker i Prator.
Den politiska styrningen av närvårdsenheten utövas av det lokala politiska samrådet
HSVO med representation från Östhammars kommun och Region Uppsala. Syftet
med samrådet är att säkerställa utvecklingen av närvård i Östhammars kommun. En
ledningsgrupp med två representanter från vardera Östhammars kommun och Region
Uppsala har ansvaret för att verksamheten drivs och utvecklas i enlighet med
föreliggande avtal. Gruppen rapporterar till samrådet. Enhetschefen har
verksamhetsansvar och har till sitt förfogande ett råd bestående av kommunens MAS
och representant från den regionala primärvården för hantering av verksamhetsnära
frågor.
När det gäller finansiering svarar Region Uppsala för 65 procent av och Östhammars
kommun för 35 procent av Närvårdsenhetens kostnader. Budgeten för verksamheten
beslutas årligen av Östhammars kommun och Region Uppsala. Verksamheten ska
varje år upprätta en verksamhetsberättelse med årsresultat samt tre kvartalsrapporter
innehållande bl.a. relevanta nyckeltal som möjliggör god styrning och uppföljning av
verksamheten. Verksamhetsberättelsen tillställs den politiska styrgruppen för närvård
samt är en del av verksamhetsredovisningen till vårdstyrelsen i Region Uppsala och
socialnämnden i Östhammars kommun. Utvärdering av verksamheten ska ske
löpande. Målsättningen är att gemensamt utveckla verksamheten för att stärka den
nära vården till fördel för Östhammars kommuns invånare.
6.1.4 Ambulansverksamhetens lokaler i Region Uppsala
När det gäller ambulansverksamhetens lokaler så ägs de i vissa fall av Region
Uppsala och i andra fall av privata aktörer. Det förekommer att man är flera
hyresgäster i samma lokal som i vissa fall delar gemensamma utrymmen. Olika
lösningar finns för att komma in i lokalerna via passerkort, gemensamma eller
14 (33)
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separata. Dessa olika lokala lösningar påverkar dock inte uppdraget gentemot
invånarna och samverkansområden är kopplade till den gemensamma lokalen.
6.1.5 Norrtäljemodellen
I Norrtälje kommun är det Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON) som ansvarar för att invånarna i kommunen erhåller sammanhållen hälso-,
sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. KSON
bildades 2016 som en permanent fortsättning av Tiohundraprojektet. Förbundets
medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun, som styrs genom KSON:s
förbundsordning. Där anges bland annat syfte, mål och uppgift.
KSON leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare
från respektive medlems fullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och
Norrtälje kommun utser vice ordförande. Förbundsdirektören är underställd
direktionen och är KSON:s högste tjänsteman, tillika chef för KSON:s förvaltning.
Direktionen äger samtliga aktier i Tiohundra AB.
Aktörer i Norrtälje kommun som interagerar med KSON:s målgrupper är privata
utförare, övriga utförare samt Tiohundra AB. Med begreppet privata utförare avses
utförare utan offentligt inflytande i ägandet, men som på uppdrag från offentliga
aktörer levererar hälsovård, sjukvård och /eller omsorg i Norrtälje kommun. På
motsvarande sätt avses övriga utförare offentligt ägda utförare såsom bl.a.
förvaltningarna Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms
länssjukvårdsområde. För KSON har Tiohundra AB en särställning då de också ingår
i KSON:S koncern.
Direktionen styr verksamheten huvudsakligen genom avtal med vård-och
omsorgsutförare, i vissa fall i samarbete med Region Stockholms hälso- och
sjukvårdsnämnd och dess förvaltning. Även uppdragen till det helägda Tiohundra AB
styrs på detta sätt.
När det gäller ekonomi så beslutar medlemmarna var och en om de
bidrag(medlemsavgift) som finansierar KSON:s verksamhet. KSON bekostar all
produktion av primärvård i Norrtälje kommun såväl den primärvård som traditionellt
drivs av regionen och den primärvård som drivs av kommunen. Ersättningsmodellen
är ett viktigt styrmedel för att ge incitament till förnyade arbetssätt som skapar
effektivitet och kontinuitet för en sammanhållen vård och omsorg. KSON:s
verksamhetsplan följs upp strukturerat och systematiskt genom indikatorer inom
respektive mål- och verksamhetsområde. Indikatorerna är både kvalitativa och
kvantitativa.
6.1.6 Mariestads Närvårdscentrum
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslutade i maj 2017 om en gemensam
strategi för att ställa om vården i Västra Götalandsregionen. Omställningen sker
genom att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och
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tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och att sätta fokus på
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Förslaget är att utveckla ett närvårdscentrum i Mariestad som koncept för
utvecklingen av den nära vården i Västra Götalandsregionen. Utvecklingen sker i
samverkan mellan Närhälsan Mariestads vårdcentral (primärvård) och Skaraborgs
sjukhus. Arbetet är en konceptutveckling av den nära vården och vårdens
digitalisering. Det yttersta syftet är att tillhandahålla befolkningen ett utökat
vårdutbud på plats eller på distans, allt efter behov. Primärvården är basen i den nära
vården och samarbetar med specialistvården och patienterna omhändertas utifrån
vårdbehovet. Invånarna som får vård i detta närvårdscentrum i Mariestad kommer
från 2020 att få ökad tillgänglighet till specialistsjukvården dels direkt i hemmet, dels
i primärvården via digitala konsultationer på vårdcentral med specialister från
Skaraborgs sjukhus och fysiskt på plats när behov finna för det.
På sikt är planen att även den kommunala hälso-och sjukvården samt fler
vårdcentraler ska bli en del av Närvårdscentrum i Mariestad. Det finns ännu ingen
lösning på hur Närvårdscentrum ska samordnas och ledas.
6.1.7 Utveckling av Vårdcentrum i Region Östergötland
Även i Region Östergötland har ett arbete inletts med målbilden att utveckla den nära
vården utifrån ett politiskt beslut i regionen. Det finns inget gemensamt koncept utan
tanken är att man genom att utgå från de olika kommunernas förutsättningar ska
skapa ett utbud som passar i aktuell kommun. Ett exempel är Finspång där man redan
idag har lokaler som bland annat inrymmer vårdcentral, rehabilitering samt regionala
och kommunala vårdplatser. Nu har man byggt en ny större lokal och ser stora
möjligheter att utveckla den nära vården i denna. Man diskuterar också att erbjuda
specialistsjukvård och planerar för digitala lösningar. De har ännu inte utrett frågan
om samordning och ledning.
6.1.8 Köpcentrum
I ett köpcentrum finns en privat ägare av fastigheten som hyr ut lokalerna till olika
företag. Hyresvärden står för skalskydd, väktare, brandlarm, snöröjning m.m. och
som finansieras som en del av hyran. Specifika anpassningar av en lokal finansieras
genom hyran. Samverkansvinsterna för butikerna, verksamheterna, är att många
butiker lockar fler kunder och chanserna för ökad omsättning ökar. Man kan också
dela på kostnader som fastighetsskötsel vilket håller ner hyresnivåerna.
6.2

Utreda vilka frågeställningar som kan bli aktuella att lösa och på
vilken nivå när flera verksamheter ska samarbeta vid ett
vårdcentrum

6.2.1 Inledning
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När vi diskuterade vilka frågeställningar som kan bli aktuella att lösa och på vilken
nivå när flera verksamheter ska samarbeta på ett vårdcentrum insåg vi att det blev
många frågor om vad ett vårdcentrum kommer att innebära. Verksamheterna inom ett
Vårdcentrum kommer att ha olika grad av interaktion med övriga verksamheter.
Vi har lämnat förslag på frågeställningar men poängterar att det beror på
samarbetsgraden mellan verksamheterna. Vi har valt att presentera de olika
frågeställningarna i alfabetisk ordning.
6.2.2 Gemensamt uppdrag och en anställning
För att överbrygga de olika verksamheterna som arbetar inom det nätverksbaserade
vårdcentrumet kan det bli effektivt och smidigt att ha personal som har ett gemensamt
uppdrag för flera verksamheter och huvudmän. Exempelvis gemensam
receptionspersonal, städning, vaktmästeri och väktare. Ett annat mer verksamhetsnära
exempel skulle kunna vara en koordinator som koordinerar mobila team för vård i
hemmet oavsett vilken huvudman det gäller vilket skulle ge en väg in för patienten
eller brukaren. Redan idag finns närvårdsstrateger med ett gemensamt uppdrag
mellan huvudmännen. Diskussion med HR-enheten visar att det för individen är
ofördelaktigt att ha anställningen delad mellan flera huvudmän med negativa
konsekvenser på exempelvis pensionen. Detta kan lösas genom att individen har sin
anställning hos en huvudman men finansieras av två eller flera. En sådan fråga
kommer att behöva lösas lokalt på vårdcentrumnivå. I de flesta fall är det sannolikt en
fråga för endast två ingående verksamheter, men det kan också handla om exempelvis
receptionspersonal som kommer att ge service till flera verksamheter inom
vårdcentrum.
6.2.3 Digitalisering utifrån patienternas och vårdens behov
Digitalisering har stor potential att fungera som ett verktyg för att koppla ihop olika
delar av sjukvårdssystemet. Det kan gälla såväl mötet mellan vårdgivare/profession
och patient men också möjlighet att koppla ihop olika vårdgivare och ge vårdens
medarbetare möjlighet att samverka med kollegor som befinner sig på andra platser
(både med patient och för egen del). Ett vårdcentrum som bedrivs integrerat mellan
olika verksamheter och huvudmän kring gemensamma patienter/brukare kan ha
behov av att föra gemensam journal. I vissa fall kan det fungera med möjlighet till
läsåtkomst i journalen. Möjligheten att boka tid i annan verksamhets tidböcker
underlättar exempelvis effektiva samarbeten.
Digitalisering och effektiva IT-stöd är en framgångsfaktor för ett välfungerande och
tillgängligt vårdcentrum och behöver lösas på övergripande huvudmannanivå. Lokalt
arbetas rutiner och riktlinjer fram utifrån lokala behov i en välfungerande digital
miljö. Ett annat exempel är etablerande av digitala vårdrum, behandlingsrum som är
förberedda för att kunna kopplas upp mot exempelvis specialister på sjukhuset.
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6.2.4 Ekonomiska beslut
Finansiering av de olika verksamheterna som kopplas till vårdcentrum beslutas på
övergripande nivå i de styrdokument och budgetar som berörda huvudmän och ägare
använder. Det kommer att finnas lokala ekonomiska frågor på vårdcentrumnivå där
de involverade verksamheterna behöver komma överens och komma till beslut. Det
kan gälla finansiering av lokala aktiviteter som ligger inom vårdcentrumuppdraget.
Finansiering av verksamheter som drivs gemensamt mellan region och kommuner
exempelvis närvårdsavdelning behöver beslutas.
Sammanfattningsvis behövs en tydlig modell för hur de specifika uppdragen för
vårdcentrum ska finansieras. På vårdcentrumnivå behöver verksamheterna ta fram
förslag till gemensamma lösningar avseende ekonomi och finansiering även om
besluten kommer att fattas på övergripande nivå. Hänsyn behöver även tas till
förutsättningarna för likvärdig vård i länet och behovet av länsövergripande
lösningar.
6.2.5 Kommunikation till invånare från Vårdcentrum
Det kommer sannolikt att finnas behov att kommunicera information utifrån enskilt
vårdcentrum. Informationen kan lämnas i olika kanaler såsom exempelvis 1177,
hemsidor eller lokal media.
6.2.6 Kommunikation med medarbetare hos verksamheter som ingår i
Vårdcentrum
Det kommer att finnas gemensamma frågor och beslut på vårdcentrum som behöver
kommuniceras med berörda medarbetare på ett enhetligt sätt.
6.2.7 Lokaler
Lokaler är den frågeställning som kommer att beröra många av verksamheterna på ett
vårdcentrum. För att kunna driva verksamhet inom ett givet område krävs tillgång till
lokaler och det kan komma att krävas nyinvesteringar. Sannolikt behöver man hitta
ett effektivt sätt att ta vara på den tillgängliga lokalen/lokalerna. Det behövs en tydlig
styrning av lokaler utifrån en helhetssyn där prioriteringar och samutnyttjande är en
gemensam fråga och det krävs att någon instans har ett mandat att fatta beslut.
Investeringsbeslut sker på övergripande nivå hos huvudmännen. När det gäller att
nyttja befintliga lokaler på ett effektivt sätt krävs att man lokalt på vårdcentrum kan
prioritera och fatta beslut vartefter verksamheterna utvecklas.
6.2.8 Rutiner och riktlinjer för arbetet
Verksamheter som tar hand om samma person som patient eller brukare behöver
gemensamma rutiner och riktlinjer. Dessa finns ofta på övergripande nivå mellan
huvudmännen (exempelvis ViS dokument), men kan också behövas lokalt på ett
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vårdcentrum. Sannolikt behöver också vissa administrativa frågor lösas med hjälp av
gemensamma rutiner och riktlinjer i arbetet.
6.2.9 Säkerhet
För de verksamheter inom ett vårdcentrum som har verksamhet i en gemensam lokal
kommer det att finnas gemensamma frågor kring säkerhet avseende lokaler, patienter
och personal. Det kan gälla säkerhetsvakter och lokalernas utformning men också till
exempel frågor om planering av hur arbetet kan lösas på ett för medarbetaren säkert
sätt på kvällstid och helger.
6.2.10 Öppethållande/tillgänglighet
Verksamheter som arbetar tätt lokalmässigt eller i gemensam verksamhet kan behöva
komma överens om hur öppethållande/tillgängligheten ska se ut. Detta är frågor som
behöver samordnas på vårdcentrumnivå. I det lokala beslutet behöver hänsyn tas till
att det kan finnas krav från övergripande nivå om tillgänglighet.

6.3

Föreslå hur uppdraget att samordna och leda kan formuleras samt
föreslå vilka kriterier som ska gälla för att kunna ansvara för
uppdraget

6.3.1 Inledning – Nårvårdssamverkan och vårdcentrum
I strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 framgår;” För att nå målen om en
effektiv och nära vård krävs förändring och utveckling av hälsosystemets struktur.
Dagens organisation kommer inte klara av att möte framtida vårdbehov utifrån
tillgängliga resurser. För att nå en effektiv och nära vård 2030 föreslås ett antal noder,
så kallade vårdcentrum, i länet kring vilka en mer omfattande vård- och
omsorgsverksamhet bör koncentreras. Där kan medarbetare från flera huvudmän och
organisationer samarbeta nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa och gemensamma
resurser nyttjas effektivt”.
Verksamheterna i ett Vårdcentrum (figur 2) kommer att ha olika grader av interaktion
med övriga verksamheter. Exempel på tätt samarbete och integrerade arbetssätt kan
vara hälsocentralen i mitten av figuren, närvårdsavdelningen samt mobila team.
Medan övriga hälsocentraler oavsett driftform, privat eller offentlig, kan antas komma
att ha ett glesare samarbete.
Samarbetet kring hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län utgår från frivillig
samverkan. Det finns en tydlig modell för hur samverkan mellan Region Uppsala och
länets kommuner sker och det beskrivs under 6.1.1. (Se figur 3). I en
avsiktsförklaring beskrivs det gemensamma ansvaret för ett förtroendefullt samarbete.
Lagstadgade ansvarsområden utgör kommunernas respektive region Uppsalas
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fundament för att skapa de broar som samverkan mellan länets olika utförare utgör.
De överenskommelser, riktlinjer och rutiner som med stöd av lagstiftningen tas fram i
samverkan publicera i dokumentsamlingen Vård i samverkan (ViS), I figur 3 framgår
både den politiska och tjänstepersonsorganisationen.

6.3.2 Dagens styrning av verksamheter som planeras ingå i ett
vårdcentrum
Berörda huvudmän styr idag sina respektive verksamheter i traditionella hierarkiska
organisationsmodeller. Regionen utgår från regionplan och budget (RPB), därefter
formulerar Sjukhus- och Vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag inklusive budget till
berörda förvaltningar som därefter har att bryta ner verksamhetsuppdragen i sina
organisationer. Kommunerna formulerar på liknande sätt styrdokument. I flera
kommuner benämns dessa ”Verksamhetsplan och budget” och nedbrytning av planen
sker därefter till verksamheterna.
Ett förenklat sätt att åskådliggöra dagens styrning för några av de verksamheter som
kan komma att ingå i ett vårdcentrum framgår av vänstra delen av fig.4. I den högra
delen av samma figur framgår hur delar av samverkansorganisationen kopplar till
verksamheterna. Strategi för närvårdssamverkan, avtal och ViS dokument är exempel
på gemensam samordning och styrning av verksamheten på regional nivå. Lokalt sker
styrningen av den nära vården via verksamhetsplan som beslutas av lokala politiska
samråd.

Dagens situation hur verksamheter styrs och hur gränssnittet
mellan huvudmännen regleras
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Figur 4
6.3.3 Samordning och ledning utifrån tre scenarier
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I direktivet till detta projekt finns välformulerade beskrivningar över vad ett
vårdcentrum ska innebära, trots det så finns många frågor såsom; Vad menar vi
egentligen med ett vårdcentrum? Vad ska begreppet Vårdcentrum innebära för
invånaren? Är det den gemensamma lokalen? Hur kan vi förklara att det är ett
nätverk? Vem ger egentligen vårdcentrum uppdrag och hur går det till? Vem
ansvarar och hur kan det styras?
För att förenkla och renodla den svåra kärnfrågan hur man ska leda och samordna en
nätverksorganisation i form av vårdcentrum, som består av verksamheter från flera
huvudmän i typiska hierarkiska organisationer, har vi valt att beskriva och föreslå
samordning och ledning utifrån tre olika scenarier; Vårdcentrumen - en gemensam
lokal eller fysisk plats, Vårdcentrum - ett nätverk samt Vårdcentrum - en samlad
organisation, kommunalförbund.
6.3.4 Vårdcentrum – en gemensam lokal eller fysisk plast där olika
aktörer verkar
I detta scenario är Vårdcentrum huvudsakligen kopplad till en fysisk plats eller lokal
där olika aktörer verkar. Det kan vara regionens verksamheter såsom en hälsocentral,
en familjecentral som drivs av kommunen och regionen tillsammans, en bas för
kommunens mobila team och en psykiatrimottagning som drivs i privat regi. De olika
verksamheterna drivs på uppdrag av sina respektive huvudmän och ägare.
Naturligtvis finns i många fall samverkansområden och dessa regleras då i särskild
ordning exempelvis genom ViS dokument, andra överenskommelser eller genom
avtal mellan berörda parter.
Förslag på samordning och ledning i scenario gemensam lokal eller fysisk plats: Ett
lokalråd bestående av hyresgäster och hyresvärd bildas. Gemensamma frågor ur
perspektivet ett vårdcentrum är huvudsakligen kopplade till den gemensamma
lokaliseringen. Det kan handla om gemensamma säkerhetslösningar eller
samutnyttjande avseende delar av lokalen.
6.3.5 Vårdcentrum ett nätverk - Huvudförslag
6.3.5.1 Utgångspunkter
Detta scenario leder till vårt huvudförslag då det motsvarar beskrivningen av
vårdcentrum i projektdirektivet. Som huvudförslag är det mer utförligt beskrivet
jämfört med övriga två scenarier. Uppdraget är att formulera hur en
nätverksorganisation i form av vårdcentrum, som består av verksamheter från flera
huvudmän i typiska hierarkiska organisationer ska samordnas och ledas. Rent
generellt i en nätverksbaserad organisation gäller att individen får ett större eget
ansvar och därför är det extra viktigt med en gemensam väl förankrad målsättning
och plan för att verksamheten ska utvecklas i önskvärd riktning.
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Vår utgångspunkt är att beskriva en tydlig koppling mellan de berörda
linjeorganisationerna inom Region Uppsala och länets kommuner och tillvarata den
inarbetade strukturen för regional samverkan (figur 3). Det kommer att krävas en
utveckling av ledning och samordning jämfört med idag, för att länet ska klara
målsättningarna i Effektiv och nära vård 2030 avseende vårdcentrumutvecklingen.

6.3.5.2 Lokal Samordning och ledning av Vårdcentrum ett nätverk
Förslaget delas upp på samordning och ledning på verksamhetsnivå och politisk nivå
och åskådliggörs i figur 5 nedan.
Verksamhetsnivå
Vårdcentrum samordnas och leds av en ledningsgrupp för Vårdcentrum. Denna leds
av verksamhetsområdeschef från Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa
tillsammans med förvaltningschef/-er inom kommunen eller kommunerna om det är
fler än en kommun kopplad till aktuellt vårdcentrum. Övriga deltagare i
ledningsgruppen beslutas lokalt och kan vara chefer för ingående verksamheter från
regionen, kommunen eller privata aktörer. Närvårdsstrategerna kommer att arbeta
nära ledningsgruppen och initialt vid etableringen kan det behövas ytterligare
förstärkning för det lokala utvecklingsarbetet. Denna funktion benämns samordnare
vårdcentrum.
I vissa fall kommer två kommuner att kopplas till ett vårdcentrum och då behöver
sammansättningen av vårdcentrums ledningsgrupp spegla detta med representation
från båda kommunerna. I nuvarande struktur för närvårdssamverkan finns en lokal
tjänsteledningsgrupp per kommun. Fortsatt arbete får utvisa hur ledningsgruppen kan
kopplas till tjänsteledningen.
Politisk nivå
Den politiska styrningen över vårdcentrum lokalt utövas av ett utökat lokalt politiskt
samråd. Om två kommuner är kopplade till ett vårdcentrum behöver båda
kommunerna ha representation i det utökade lokala politiska samrådet. Ett sätt att
underlätta dialog och tillit mellan den lokala och regionala nivån inom regionen är att
någon av ordförande/vice ordförande i sjukhusstyrelsen och i vårdstyrelsen deltar i de
lokala politiska samråden. För kommunen föreslås ordförande/vice ordförande i den
nämnd/de nämnder som har verksamheter inom ramen för vårdcentrum.
Den framtida strukturen för lokal närvårdssamverkan behöver utvecklas vartefter den
nära vården byggs ut.

6.3.5.3 Regional samordning och ledning av Vårdcentrum ett nätverk
Verksamhetsnivå
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Förvaltningen Nära Vård och hälsa inom regionen får uppdraget att samordna och
koordinera samtliga vårdcentrum. Inom regionen underlättas arbetet om en
förvaltning koordinerar samtliga frågor kring vårdcentrum även om andra
förvaltningar inom regionen deltar och är berörda. I en utökad tjänsteledning ingår
verksamhetsområdeschefer tillsammans med förvaltningschefer från samtliga
vårdcentrum. I den utökade tjänsteledningen bereds ärenden, beaktas likvärdig vård
över länet samt diskuteras frågor av gemensam natur.
Politisk nivå
För att säkerställa en jämlik vård är HSVO samråd den naturliga grupperingen för
koordinering av Vårdcentrum. I detta samråd bör politiker från beslutande organ inom
såväl region som kommuner ingå.

Förslag Samordning och ledning Vårdcentrum
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Figur 5
6.3.5.4 Process för verksamhetsplanering lokalt för Vårdcentrum ett
nätverk
Verksamhetsplaneringen inför ett verksamhetsår startar i mycket god tid innan
verksamhetsårets början (ca 16 månader innan). Arbetet leds av Vårdcentrums
ledningsgrupp. Den första aktiviteten är en behovsanalys. I behovsanalysen beaktas
invånarperspektivet, patient- och brukarperspektivet, Regionplan och budget (RPB)
liksom kommunens Verksamhetsplan och budget, mål från utökat lokalt politiskt
samråd, andra intressenter samt medarbetarna. Utifrån all denna information arbetas
ett förslag fram på en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen tas gemensamma frågor
upp såsom tillskapande av närvårdsplatser, utveckling och integrering av mobila team
från olika huvudmän eller det hälsofrämjande arbetet. Som en konsekvens av dessa
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utvecklingsinitiativ kan man behöva anpassa lokaler och skaffa ny utrustning vilket
kräver investeringar. Detta ska då framgå i verksamhetsplanen.
Förslaget på Verksamhetsplan förankras i det utökade lokala politiska samrådet. De
flesta utvecklingsområden i verksamhetsplanen bör kunna beslutas på lokal nivå av
berörda parter. De delar av verksamhetsplanen som kräver investeringar eller som
avsevärt påverkar verksamheternas budget, behöver beslutas på högre nivå inom
respektive organisation och huvudman. Inför dessa beslut ska den lokala nivån
presentera kostnader och föreslå hur finansiering ska lösas mellan huvudmännen.
Dessa delar av verksamhetsplanerna samordnas av Region Uppsalas förvaltning Nära
Vård och hälsa och stäms av i den utökade tjänsteledningen och i Samråd HSVO.
Verksamhetsområdeschefer och förvaltningschefer från vårdcentrums
ledningsgrupper ansvarar för att beslutsärenden bereds och går till aktuella
beslutsinstanser hos respektive huvudman. Efter positiva beslut hos berörda instanser
förs uppdrag och medel till berörda verksamheter. Detta sker hos regionen genom
verksamhetsuppdrag inklusive budget och hos kommunerna genom verksamhetsplan
och budget. Därefter kan arbetet med att verkställa samtliga delar av
verksamhetsplanen påbörjas.
Det lokala politiska samrådet fastställer den slutgiltiga verksamhetsplanen och
vårdcentrums ledningsgrupp ansvarar för att den verkställs.
Uppföljning sker till det politiska samrådet och till linjeorganisationerna tertial- och
årsvis.
I figur 6 nedan visas förenklat hur processen med att ta fram en lokal
verksamhetsplan för Vårdcentrum kan se ut.

Figur 6
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6.3.5.5 Var och hur ska beslut fattas?
De flesta beslut bör kunna hanteras lokalt mellan berörda verksamheter inom varje
vårdcentrum. Detta åskådliggörs i figur 6 med den breda horisontella pilen.
Vid större gemensamma budgetpåverkande utvecklingsområden eller investeringar
(tunna pilen uppåt från Ledningsgruppens verksamhetsplan) måste det hos varje
huvudman vara tydligt var beslut fattas. Det kan exempelvis gälla finansiering av en
gemensamt driven närvårdsavdelnings driftskostnader men också investeringar. Inom
regionen finns en process för investeringar och då det här föreslås att Vårdcentrum
hanteras av förvaltningen Nära Vård och hälsa får dessa beslut hanteras av
Vårdstyrelsen samt i den gemensamma investeringsprocessen för förvaltningen.
Regionen bör hitta en smidig lösning även om flera förvaltningar är berörda. Hur
besluten ska fattas i de olika kommunerna behöver fastställas och beskrivas för varje
kommun.
6.3.6 Vårdcentrum - en samlad organisation, kommunalförbund
I detta scenario bildas ett kommunalförbund mellan Region Uppsala och berörda
kommuner. Ett exempel skulle då kunna var Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Tierp/Älvkarleby med medlemmarna Region Uppsala, Tierps kommun samt
Älvkarlebys kommun. Kommunalförbundet skulle ansvara för att invånarna i berörda
kommuner erhåller en sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg inklusive
hälsofrämjande och förebyggande vård. Uppdraget för kommunalförbundet styrs av
en förbundsordning som anger bland annat syfte, mål och uppgift. Medlemmarna
finansierar tillsammans verksamheten genom medlemsavgifter.
Verksamheterna styrs med hjälp av en gemensam verksamhetsplan och budget som
följs upp med bland annat nyckeltal och indikatorer.
Kommunalförbundet leds av en gemensam direktion med ledamöter från respektive
medlems fullmäktige. En förbundsdirektör är underställd direktionen och är
kommunalförbundets högste tjänsteperson. En lämplig organisation arbetas fram för
en effektiv vård till god nytta för invånarna.
6.3.7 Kriterier för att kunna samordna och leda ett Vårdcentrum
I omställningen till en Nära vård är det många aktörer som behöver agera
tillsammans. Den Nära vården finns till för invånare, patienter, brukare och kunder.
Dessa rör sig mellan aktörerna och de som har störst behov, exempelvis äldre och
multisjuka, har ofta kontakt med många aktörer. Inom respektive organisation finns
många olika aktörer som behöver samspela för en personcentrerad vård. Det finns ett
stort behov av samordning inom och mellan organisationer. Däremot finns det ingen
hierarki mellan regioner, kommuner, fristående aktörer eller civilsamhället. En
organisation kan inte bestämma över en annan organisation och kan heller inte besluta
om arbetssätt eller processer i en annan organisation. Man kan se alla dessa aktörer
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inom ett geografiskt område som ett system och en systemledning måste ansvara för
helheten.
Som en konsekvens av detta är det huvudmännen d.v.s. regionen och kommunerna
som tillsammans ska samordna och leda Vårdcentrum. Förslaget i denna rapport är att
man tar till vara och utvecklar den existerande organisationen för
Närvårdssamverkan.
Det bör särskilt poängteras att förslaget ovan gäller just uppdraget att samordna och
leda ett Vårdcentrum. Aktörerna och verksamheterna som verkar inom ramen för
Vårdcentrum kommer till stor del att utgöras av privata vårdgivare/leverantörer som
också kommer att vara delaktiga i planering och uppföljning av vårdcentrum.

6.4

Beskriva konsekvenser av förslaget exempelvis utifrån ansvaret
som sjukvårdshuvudman, styrningsmässigt, juridiskt och
ekonomiskt samt utifrån ett medarbetarperspektiv.

I detta kapitel beskrivs enbart konsekvenser utifrån vårt huvudförslag;
Vårdcentrum ett nätverk. Det mer omfattande förslaget att bilda ett
kommunalförbund är en stor förändring och bör utredas vidare om den frågan blir
aktuell i någon del av länet.
6.4.1 Konsekvenser av förslaget avseende ansvar som
sjukvårdshuvudman
Utvecklingen av den nära vården genom att tillskapa Vårdcentrum påverkar inte i sig
sjukvårdshuvudmännens ansvar. Idag är ansvaret för primärvården uppdelat mellan
huvudmännen Region Uppsala och länets kommuner. Huvudmännens ansvar kommer
att kvarstå, men kravet på samverkan mellan huvudmännen ökar. Orsaken till detta är
att vi ser framför oss alltmer integrerade arbetssätt mellan medarbetare från de olika
huvudmännen. I utredningen ”God och nära vård - en reform för ett hållbar hälsooch sjukvårdssystem” (2020:19) finns ett lagförslag som innebär att regioner och
kommuner måste ha en gemensam plan för primärvården.
6.4.2 Konsekvenser av förslaget avseende styrning
För att uppnå målen med Vårdcentrum måste de lokala verksamhetsplanerna för
Vårdcentrum omsättas till uppdrag och målsättningar i linjestyrningen hos respektive
huvudman. Region Uppsala styr genom de verksamhetsuppdrag som sjukhus- och
vårdstyrelsen upprättar för sina fyra förvaltningar; Nära vård och hälsa, Akademiska
sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Folktandvården. Kommunerna styr på
motsvarande sätt genom Verksamhetsplan och budget eller liknande styrdokument.
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Dessutom måste förfrågningsunderlag avseende upphandlad vård/verksamhet
anpassas så att också dessa aktörer kan medverka i utvecklingen av den nära vården.
En koordinering mellan Vårdcentrum behövs för att säkerställa en likvärdig vård över
länet. Regionens förvaltning Nära vård och hälsa får ett utökat uppdrag att samordna
de olika vårdcentrumen i länet.
Lokalt på varje vårdcentrum ges verksamhetsområdeschefen tillsammans med
förvaltningschef/er hos kommunen/kommunerna uppdraget att leda och samordna
arbetet med verksamhetsplan.
Lokalförsörjning för Vårdcentrum är en aktuell fråga både i regionen för dess olika
verksamheter, såsom mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen Nära vård och
hälsa ges det samlade ansvaret inom regionen för frågor kring lokaler. De ges mandat
att prioritera lokaler för regionens verksamheter utifrån den beslutade målsättningen
för Vårdcentrum och med beaktande av verksamheternas linjeuppdrag.
Fastighetsinvesteringsprocessen inom regionen behöver anpassas till detta. Lokalt på
vårdcentrum ingår lokalfrågor i ledningsgruppens arbete med verksamhetsplan.
Fastighetsfrågor för Vårdcentrum bör framöver belysas och utvecklas i särskild
ordning. Lärdomar behöver dras utifrån de vårdcentrum som startas först.
För den politiska organisationen inom regionen blir det konsekvenser då en allt större
del av vården ska vara nära. Det ställer krav på ett större ansvar och mandat lokalt,
samtidigt som regionen har ansvar för att en likvärdig vård ska erbjudas över hela
länet. Det måste finnas en tydlig koppling mellan den lokala och den regionala nivån.
Vård som tidigare utfördes på sjukhusen kommer sannolikt att i allt större grad
utföras mer nära, lokalt ute i kommunerna. Nära vård minskar gränserna mellan
sjukhusvård och primärvård. Något att beakta inför nästa mandatperiod, då den
politiska organisationen ses över, är om dagens indelning mellan sjukhusstyrelse och
vårdstyrelse är ändamålsenlig i framtiden. För den politiska organisationen inom
kommunerna kommer en utveckling av den nära vården också kräva anpassningar. I
vissa fall kommer ett vårdcentrum omfatta två kommuner med fler gemensamma
frågor som konsekvens.
6.4.3 Konsekvenser av förslaget avseende Närvårdssamverkan
I tidigare kapitel 6.1.1 beskrivs att närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälsooch sjukvården, omsorgen samt förebyggande vård till samtliga grupper där Region
Uppsala och kommunerna behöver samverka. Det omfattar invånare med risk för
ohälsa samt alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras
sammanhållet mellan olika verksamheter. I figur 3 framgår hur Närvårdssamverkan
inom Region Uppsala är organiserat.
I Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023 är genomförandet av en effektiv och
nära vård ett av tre fokusområden vid sidan om att stärka förutsättningarna för
samverkan och att utveckla systemstöd och arbetssätt. Hälsosystemets struktur med
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inriktning på Vårdcentrum, Närmottagningar, vård och omsorg i hemmet samt
insatser för psykisk hälsa behöver utvecklas och där länets samverkansstruktur är en
naturlig arena för att driva omställningen.
Vårdcentrums geografiska område kommer i flera fall att omfatta två kommuner. Det
innebär att den lokala organisationen för närvårdssamverkan inte stämmer överens
med Vårdcentrums geografiska område. Ett konkret exempel är Vårdcentrum i Tierp
som kommer att beröra både Tierps kommun samt Älvkarleby kommun. Eftersom det
är viktigt att samtliga berörda kommuner deltar i Närvårdssamverkan avseende
Vårdcentrum så krävs anpassningar av organisationen. En lösning som här föreslås är
att man i de frågor som berör Vårdcentrum i Tierp/Älvkarleby har ett utökat lokalt
politiskt samråd i Tierp med deltagare också från Älvkarleby.
När det gäller den regionala politiska organisationen Samråd HSVO bedöms denna
inte påverkas utifrån detta förslag. Däremot behövs en utökad tjänsteledning HSVO
bildas med deltagare från samtliga vårdcentrums ledningsgrupper.
Vården inom ramen för Vårdcentrum kommer framöver, precis som idag, att utföras
av privata företag. Vår bedömning är att också dessa vårdgivare bör finnas med inom
ramen för närvårdssamverkan. Behöver utredas vidare.

6.4.5 Konsekvenser av förslaget avseende juridik
Vi bedömer inte att förslaget ändrar huvudmännens juridiska ansvar.
Förfrågningsunderlag vid upphandlingar kan dock behöva anpassas.
6.4.6 Konsekvenser av förslaget avseende ekonomi
Avsikten med omställningen till en Nära vård är att skapa resurseffektiviseringar, att
bibehålla eller öka kvaliteten och att möta de demografiska förändringarna med koll
på kostnadsutvecklingen. En ökad satsning på den nära vården och samverkan leder
dock inte momentant till minskade kostnader hos huvudmännen. Omställningen
kommer initialt att öka vissa kostnader som senare kan mötas av effektiviseringar
inom organisationerna.
I förslaget att samordna och leda ett Vårdcentrum föreslås att det åtminstone initialt
behövs en resurs per vårdcentrum i rollen som samordnare. Denna resurs bör på
samma sätt som närvårdsstrategerna idag samfinansieras mellan region och
kommun/er.
Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa ges det nya uppdraget att samordna
och koordinera regionens olika vårdcentrum. Eventuella kostnader som kopplas till
detta uppdrag får utredas i särskild ordning.
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Som tidigare beskrivits kommer det att krävas tydliga beslutsvägar avseende
utvecklingsområden som har större ekonomiska konsekvenser utöver det som
ingående verksamheter i vårdcentrum bör kunna hantera själva.
6,4,7 Konsekvenser av förslaget avseende medarbetarperspektivet
Själva förslaget, hur ett Vårdcentrum ska samordnas och ledas kommer inte att
påverka den enskilde medarbetarens anställning inom de verksamheter som berörs.
Medarbetaren kommer även fortsatt att ha sin anställning hos någon av
huvudmännen. Arbetssätten kommer dock att utvecklas mot ännu mer integrerad
samverkan med medarbetare från andra huvudmän eller organisationer.
Införandet av Vårdcentrum kan i sig medföra förändringar för enskilda medarbetare.
Till exempel kan en medarbetare på sjukhus komma att få viss del av sin tjänstgöring
på vårdcentrum, på plats ute i kommunerna eller via nya digitala arbetssätt. Ur ett
medarbetarperspektiv är det extra viktigt att målsättningen med närvårdssamverkan
lokalt är tydlig och att planer är väl förankrade. Det är viktigt att förväntningar från
linjen stämmer överens med nätverkets målsättningar. Att samverka över
organisationsgränser kräver god samarbetsförmåga och sannolikt också ett
prestigelöst förhållningssätt.
Om man lyckas med att utveckla vårdprocesser i gränssnittet mellan olika
verksamheter och huvudmän så kommer med största sannolikhet arbetsmiljön
förbättras för medarbetarna samtidigt som patienterna/brukarna får en bättre vård.
Detta kan bidra till mer attraktiva tjänster på Vårdcentrum och underlätta
rekryteringen.
Personer i ledande position inom vårdcentrum, kommer delvis få nya uppdrag, i form
av att gemensamt ta fram en verksamhetsplan för Vårdcentrum och säkerställa att den
verkställs. Inom vissa områden kommer det att innebära förändringar jämfört med
idag medan andra redan idag arbetar tillsammans med planering, utförande och
uppföljning.

7 Utfall tidplan och kostnader
Projektet har följt tidsplanen och utfallet för kostnader ligger inom ramen för
projektbudget.

8 Indikation effektmål
Effektmålen för detta projekt är desamma som gäller för hela programmet Effektiv
och nära vård. Om en tydlig modell för Samordning och ledning av Vårdcentrum blir
ett resultat av detta projekt så kommer förutsättningarna för att effektmålen ska nås
att öka.
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9 Överlämning/leverans av projekt
Uppdraget överlämnar det slutliga resultatet i form av denna slutrapport där
beskrivning av slutgiltiga förslag (Word-format) ingår och en presentation
(powerpoint) till uppdragsägaren och styrgruppen. Vid överlämnandet är
uppdragsägare, styrgrupp och uppdragsledare involverade. Vid överlämnandet av
uppdragets slutresultat tar uppdragsägare över ansvaret för uppdragets resultat.

10 Fortsatt arbete
Projektet överlämnar sitt resultat till uppdragsägare och programchef Åsa
Himmelsköld.
Vi rekommenderar att resultatet av detta projekt går ut på remiss eller på liknande sätt
förankras runt om i länet.
Det eller de första Vårdcentrum som startar upp bör vara piloter för Vårdcentrum och
en kontinuerlig uppföljning och justering bör göras. Detta så att systemet fungerar
effektivt då allt fler Vårdcentrum kommer att kopplas på. Det är viktigt med ett öppet
erfarenhetsutbyte.
Önskvärt vore också att hitta en form av följeforskning avseende etableringen av
programmet Effektiv och Nära vård 2030. Det föreligger ett stort intresse nationellt
för denna satsning. Trots stort intresse och att flera ansökningar har gjorts rörande
följeforskning kopplad till programmet i sin helhet, har inga ansökningar beviljats. .

11 Erfarenheter och observationer
Detta är ett komplext och svårt projekt. En omställning till Nära vård till gagn för
invånarna påverkar i princip hela sjukvårdssystemet inom Region Uppsala och länets
kommuner. Hos personalen lokalt ute i verksamheterna finns ett stort engagemang
och många gånger en tydlig bild över hur man vill utveckla vården tillsammans,
mellan verksamheter och huvudmän. Det kommer att leda till nya arbetsformer som
går tvärs över etablerade gränser och då kan vi inte fortsätta att samordna och leda
som vi gör idag. Ingen aktör i detta system kan bestämma över en annan utan man
behöver komma överens om de förändringar som ska genomföras. Det gäller att ha ett
långsiktigt gemensamt mål för att underlätta de beslut som behöver fattas på vägen.
På sikt kommer den nära vården att vara nyckeln till en lösning av det ökade
vårdbehov som förutses. Det gäller då att inte fastna i kortsiktig rättvisa mellan
huvudmännen utan att kunna ge och ta med det långsiktiga målet för ögonen.
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Att samordna och leda detta nya system måste vara effektivt, vi kan inte skapa stor
administrativ överbyggnad. Därför har vi sökt lösningen i de befintliga samordningsoch ledningsstrukturer som dock behöver anpassas.
En reflektion från projektet är att i framtiden se över hur den nära vården i Uppsala
kommun ska samordnas och ledas. Uppsala är så mycket större än övriga kommuner
vilket vi tror behöver beaktas om vårt förslag avseende samordning och ledning också
ska fungera där.
Projektet har genomförts under en pågående pandemi. Det har påtagligt påverkat
arbetssättet. Majoriteten av möten har skett digitalt via Teams. Det fungerar bra då
man ska stämma av saker eller förmedla information. När projektmedlemmar ska
delta i en kreativ process, att tänka tillsammans, är fysiska möten att föredra. Digitala
arbetssätt utvecklas även här men det är en lärandeprocess i sig.
Pandemin har också periodvis påverkat projektdeltagarnas möjligheter att avsätta tid,
då den tuffa verklighetens behov under pågående pandemi måste prioriteras först.
En observation är att de personer vi haft kontakt med både inom regionen och utanför
har visat ett mycket stort intresse för hur man ska samordna och leda ett vårdcentrum.
Det har varit många engagerade diskussioner och ett allmänt stort intresse. Alla
regioner står inför denna utveckling och följer med intresse vad andra gör. Region
Uppsala har med sitt program, Effektiv och nära vård 2030 jämförelsevis kommit
långt ur ett nationellt perspektiv.
Dialog och återkoppling med referenspersoner har varit positiv, rak och
ändamålsenlig. Även möten med styrande politiker har varit värdeskapande och
skapat en bättre förståelse över de möjligheter, men också svårigheter som står
framför oss. Det känns som att vi tillsammans har navigerat detta arbete framåt.
Stödet från programkontoret avseende allt från administrativt stöd till behov av
återkoppling och dialog har fungerat mycket bra. Projektägaren har varit mycket
tillgänglig och stöttat arbetet.

12 Förslag till förbättringar
Texten kommer att utvecklas.

13 Kommentarer från projektet
Texten kommer att utvecklas.
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Referenser och bilagor
Specificera alla dokument som det är hänvisat till. Det kan vara politiskt beslut,
beslutsprotokoll, förstudierapport, idébeskrivning, projektbudget mm.
Referens
nr

Dokument id

Dokument

Strategi för Närvårdssamverkan 2021-2023
God och nära vård- En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem,
SOU 2020:19

Revisionshantering
Version

Datum

Summering av förändringar i förhållande till fg version

Definitioner och förkortningar
Begrepp

Förklaring
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14 Checklista inför beslut, BP5
JA

NEJ

Alla ärenden och projekthandlingar är omhändertagna och diarieförda
Projektets akt är avslutad
Alla erfarenheter och observationer dokumenterade och avrapporterade
Projektbiblioteket är uppdaterat med relevanta dokument
Avvikelser från planerade mål är dokumenterade
Effektmålen är dokumenterade i nyttokalkylen
Ansvarig för uppföljningen av nyttoeffekterna är utsedd
Nyttouppföljningsmetod är dokumenterad i överenskommelsen för
realisering av nytta.
Projektet är formellt avslutat

Beslut
KRYSSA I RUTAN FÖR VILKET ALTERNATIV
SOM GÄLLER:

JA

NEJ

KOMMENTAR:

Beslut att GODKÄNNA Slutrapport och
avsluta projektet BP5
Beslut att bordlägga beslutet
Datum

Underskrift Projektbeställare/projektägare

Namnförtydligande
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer
KS-2021/214

Kommunstyrelsen

Förbud att vistas på vissa särskilt utpekade platser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt
angivna platser.
Sammanfattning av ärendet
Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till att stänga av en
plats som allmänheten annars har tillträde till. Om fullmäktige utnyttjar möjligheten att
föreskriva om vistelseförbud är överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade.
Förslaget innebär att fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses,
kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden. Särstabadet, Brunnbybadet och Eda
badplats utpekas som möjliga platser att belägga med vistelseförbud. Det lämnas även en
möjlighet för kommunstyrelsen att lägga till andra platser som kan omfattas av förbudet, om
situationen så kräver.
Bakgrund
Regeringen snabbehandlade lagförslaget till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid 19-lagen. Till lagen hör
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, som också kallas begränsningsförordningen. I 13 § covid 19-lagen lämnades ett
bemyndigande till regeringen att överlåta till kommuner att föreskriva om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom en ny regel i 8 kap. 1 §
begränsningsförordningen den 5 mars 2021 har regeringen utnyttjat möjligheten att
subdelegera rätten att besluta om föreskrifter om vistelseförbud till kommunerna. Covid 19lagen är tidsbegränsad till utgången av september 2021, men i skrivande stund
remissbehandlas ett förslag om att förlänga giltighetstiden av lagen till utgången av januari
2022.
Förbudets innebörd
Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till att stänga av en
plats som allmänheten annars har tillträde till. Om fullmäktige utnyttjar möjligheten att
föreskriva om vistelseförbud är överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade.
Riksåklagaren har den 18 januari 2021 beslutat att straffet för brott mot föreskrifter enligt
covid 19-lagen ska uppgå till 2 000 kr i ordningsbot.
För att föreskriva restriktioner mot större offentliga tillställningar eller allmänna
sammankomster finns 7 § covid 19-lagen eller ordningslagen. Denna typ av restriktioner
beslutas inte av kommunerna, utan i stället av regeringen eller länsstyrelsen och för enskilda
tillstånd av Polismyndigheten. Vidare innebär ett vistelseförbud att ingen person får vistas
inom området. Med andra ord är en kommunal föreskrift om vistelseförbud inte ett medel för

Sida 2 av 6

att glesa ut besökarna inom det område som förbudet avser, utan en reglering för att helt
förhindra att besök överhuvudtaget sker.
Eftersom föreskriften har straffrättsliga följder ställs höga krav på den formella ordningen
bakom förbudet. Under lagstiftningsärendet har det uppkommit frågor om hur kommunen ska
kunna besluta om föreskrifterna, vilka kommer att redogöras för i nästa avsnitt.
Kommunens beslut om föreskrifter
Under remissbehandlingen av det förslag som ligger bakom den nya subdelegationen av
föreskriftsrätt till kommunerna i begränsningsförordningen har det framkommit tveksamheter
kring möjligheten för något annat kommunalt organ än fullmäktige att föreskriva om
vistelseförbud. Se framför allt remissvaret från Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt
remissvaret från Göteborgs stad. Det ska nämnas att övriga remissinstanser inte berör
problematiken.
Problemet består i att det är kommunfullmäktige som i regel fördelar förvaltningsuppgifterna
till kommunens nämnder om inte riksdagen har föreskrivit att en särskild nämnd ska ta hand
om uppgiften. Vissa principiella beslut kan enligt 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen inte
delegeras till nämnderna, utan behöver fattas av fullmäktige. Det är ännu så länge oklart om
det är tillåtet för fullmäktige att överlämna beslutanderätt om vistelseförbud till nämnderna,
eller om sådana beslut ligger inom fullmäktiges exklusiva beslutskompetens. Lagförarbetena
berör inte denna fråga, och SKR:s och Göteborgs stads invändningar under
remissbehandlingen av förslaget till ändring av begränsningsförordningen har så vitt det är
känt inte besvarats av regeringen. Gällande det sakligt näraliggande området om
kommunala ordningsföreskrifter anses det inte vara möjligt för fullmäktige att delegera beslut
om ordningsföreskrifterna till en nämnd. Kommunens ordningsföreskrifter är med andra ord
av den digniteten att de måste beslutas av fullmäktige. En skillnad mellan
ordningsföreskrifter och ett beslut om vistelseförbud är att de senare är tillfälliga och
motiverade av en samhällspåverkande pandemi. För att förbudet ska kunna ha avsedd effekt
enligt lagen kan det vara nödvändigt med hastigt beslutsfattande, vilket i princip fordrar att
beslutet fattas av en nämnd, snarare än fullmäktige.
I sin handledning till kommunerna avseende vistelseförbudet skriver SKR följande:
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att
överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till
regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen (2017:725), KL. RF ger
grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria rörligheten, 2
kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se förbudsför[e]skrifter inom det
aktuella området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
för kommunen. Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt
enligt 5 kap 1 § KL.
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla
om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och
begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd
eller styrelsen ökar då.
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Fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses, kommunstyrelsen meddelar
förbudets giltighet i tiden
Huvudpunkten i förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar om vilka platser
som kan omfattas av förbud, medan kommunstyrelsen får besluta om när förbud för var och
en av dessa platser ska träda i kraft, och när förbud ska upphävas. Styrelsen får också
besluta om förbudet ska inskränkas att enbart gälla vissa tidpunkter på dygnet. Styrelsens
beslut att aktivera ett förbud ska underställas fullmäktige vid närmast följande
fullmäktigesammanträde, vilket innebär att fullmäktige ska fastställa om förbudet fortsatt ska
gälla, i annat fall upphör förbudet.
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren nämns uttryckligen i 13 § covid 19-lagen, och
ska erbjudas att yttra sig över föreslagna förbudsbeslut. Polismyndigheten har i
länssamverkanskanaler uttryckt ett starkt intresse av att ingå i förberedelserna av
förbudsföreskrifterna och Polismyndighetens medverkan tas därför med i dessa föreskrifter
som en lokal anpassning.
Särskild motivering för de platser som förbudet kan drabba
En grundläggande förutsättning är att ett kommunalt beslutat vistelseförbud inte innebär ett
förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det hindrar medborgare att
förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet.
Ett förbud att vistas vid en plats ska betraktas som en ingripande åtgärd avsedd att
användas i sista hand när andra åtgärder inte har fått tillräckligt god effekt mot trängseln.
Särstabadet är Knivstas populäraste besöksmål när det är vackert väder, i synnerhet under
de varma sommarmånaderna. Särstabadet är centralt beläget, och är därför en bekväm
utflykt för många personer i kommunen. Det föreligger därför en överhängande risk för
trängsel vid Särstabadet. Särstabadet är ca 8 000 kvm med faciliteter som toaletter, grillplats
och lekplatser för att bistå badgästerna med sina behov som uppstår under en heldag på
badplatsen.
Brunnbybadet är en badplats på ca 5 000 kvm som ligger vid riksväg 77 strax öster om
Knivsta, några hundra meter från E4:an. Badplatsen besöks oftast av bilburna badgäster,
men även cyklister från hela Knivsta besöker badplatsen vid fint väder. Eftersom badplatsen
ligger intill E4:an finns risken att även många badare hemmahörande utanför kommunen kan
strömma till när andra populära badplatser stänger.
Eda badplats – En mindre badplats på ca 1 500 kvm som ligger intill Eda lägergård som är
en populär badplats för boende i Lagga och Långhundra. Eda badplats ligger strax söder om
Fjällnora som är en av Uppsala kommuns mest besökta platser under sommaren. Vid en
eventuell stängning av Fjällnora finns risken att många badare tar sig till Eda badplats och att
trängsel uppstår.
Det lämnas en möjlighet för kommunstyrelsen att lägga till andra platser som kan
omfattas av förbudet
I förslaget lämnas en möjlighet för kommunstyrelsen att föreskriva om förbud för andra
platser än de som kommunfullmäktige har pekat ut. Denna möjlighet ska endast tillgripas av
kommunstyrelsen i undantagsfall. Skälet bakom att möjligheten överhuvudtaget bör ges är
att det inte alltid kan förutses flera veckor eller månader i förväg var trängsel uppstår, i
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synnerhet när de förväntade rörelsemönstren hos allmänheten störs av att vissa platser
stängs av på grund av tidigare beslutade vistelseförbud eller andra pandemirelaterade
restriktioner.
Såsom nämndes i tidigare avsnitt är det rättsliga stödet för förbudsbeslut som fattas helt i
styrelsen mera oklart, och kan befinnas vara otillräckligt vid en senare domstolsprövning av
utfärdade ordningsböter eller vid en laglighetsprövning. Samtidigt är dessa förbudsbeslut
påkallade av en mycket speciell situation. Besluten är till sin natur kortvariga och de grundas
på en särskild lagstiftning som omfattar åtgärder för att begränsa smittspridningen av en
specifik smittsam sjukdom. Alla förbudsbeslut väntas ha en relativt kort giltighetstid och gäller
som längst till utgången av september månad 2021, det vill säga i samband med när covid
19-lagens giltighetstid löper ut. För att kunna uppnå covid 19-lagens syften kan det behöva
vara nödvändigt att undantagsvis låta kommunstyrelsen besluta om förbud. Om denna
möjlighet utnyttjas ska kommunstyrelsen liksom som fullmäktige beakta kraven enligt 13 §
covid 19-lagen inför sitt beslut. Detta innebär bland annat att regionens smittskyddsläkare
och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Som
nämnts ovan har Polismyndigheten uttryckt ett starkt intresse av att medverka inför ett beslut
om vistelseförbud, vilket även är motiverat när kommunstyrelsen bestämmer vilka områden
som ska omfattas.
Information till allmänheten och Polismyndigheten
Vid sidan av sedvanligt protokollförande, ska ett beslut om föreskrift kungöras på
kommunens anslagstavla och det ska också införas i den kommunala författningssamlingen.
Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras genom
att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna
har justerats. Föreskrifter om förbud ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens
webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling.
Utöver ett offentliggörande av själva förbudet i text och kartor i författningssamlingen och på
kommunens hemsida, bör också det förbjudna området rent fysiskt avgränsas så att risken
minimeras att någon råkar träda in i området utan att ha blivit varse vistelseförbudet.
Eftersom Polismyndigheten har uppdraget att beivra beslutade vistelseförbud, och
Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att föra en förteckning över de
föreskrifter som meddelats med stöd av covid 19-lagen ska kommunens beslut även skickas
till dessa myndigheter.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Föreskriften har inga kommunalekonomiska konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Förslag till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
Kartbilaga, förbudsområden
Särstabadet
Brunnbybadet
Eda badplats
Beslutet ska skickas till
Akten

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Föreskrift om förbud mot
att vistas på vissa särskilt
angivna platser

Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutad av:
Dokumentansvarig:

Föreskrift
KS-2021/214
Kommunfullmäktige
Kanslichef
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Föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Förbud mot att vistas på vissa platser

1 § Vid följande platser, som framgår av kartbilagan, får det beslutas om förbud för
allmänheten att vistas:
1. Särstabadet,
2. Brunnbybadet,
3. Eda badplats.
Kommunstyrelsen får besluta om förbud för allmänheten att vistas på andra platser i
kommunen.
2 § Kommunstyrelsen får för varje plats i 1 § besluta om när förbudet ska börja gälla och när
det ska upphöra. Kommunstyrelsen får också föreskriva att förbudet bara ska gälla under
vissa tider på dygnet.
Innan den fattar beslut om förbud ska kommunstyrelsen ge regionens smittskyddsläkare och
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Även Polismyndigheten ska
ges tillfälle att yttra sig över förslaget.
Kommunstyrelsens beslut om förbud ska underställas kommunfullmäktiges prövning vid
närmast följande fullmäktigesammanträde.

Information till Polismyndigheten och allmänheten

3 § Kommunstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om kommunens beslut om förbud att
vistas på vissa platser.
4 § När förbud att vistas på vissa platser råder ska platserna skyltas och om möjligt spärras
av.
Skyltningen ska beskriva det område som förbudet omfattar, innehålla hänvisning till
gällande föreskrifter samt påföljd vid överträdelse.
5 § Beslut om förbud ska kungöras på anslagstavlan.

Föreskriften upphör att gälla vid utgången av september 2021.
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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
2021-03-17

Diarienummer
KS-2020/158

Kommunstyrelsen

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD),
Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) –
Inför en kulturtrappa i Knivsta kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 12 februari 2020 föreslagit att kommunen
ska införa en så kallad kulturtrappa liknande den som finns i Gävle kommun med målet att
ha ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för elever i kommunen.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen den 8 september 2020.
Bakgrund
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2020 och remitterades
till utbildningsnämndens för yttrande. Utbildningsnämnden yttrade sig den 8 september 2020
genom att hänvisa till ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08. I tjänsteutlåtandet beskrivs hur
läroplanen beskriver hur skolan ska arbeta med bl.a. överföring och utvecklandet av
kulturarvet samt hur kommunen redan arbetar med kultur riktat mot skolelever. I avsnittet
med rubriken ”Ekonomisk konsekvensanalys” anges att det är svårt att motivera kostnaderna
för en kulturtrappa, när kommunen redan arbetar på ett systematiskt sätt med kulturarv och
kulturell mångfald genom framför allt handlingsplanen för skapande skola. Denna plan
motsvarar på flera sätt de kulturtrappor som finns i andra kommuner och ger på ett
systematiskt och likvärdigt sätt elever tillgång till kulturmöten.
Försenad beredning
Utbildningsnämndens beslut och yttrande inkom till kommunstyrelsen den 16 september
2020. Genom ett missförstånd blev ärendet inte berett till kommunstyrelsen omedelbart.
Misstaget upptäcktes vid en genomgång av samtliga öppna motionsärenden under februari
2021.
Beredningen av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde har stämts av med kultur- och
fritidskontoret.
Slutsats
Utbildningsnämndens yttrande visar att Knivsta kommun genom ”Handlingsplan för
skapande skola” gör ett liknande arbete som i de kommuner som infört det som kallas för
kulturtrappa. Förslaget är därför att avslå motionen.
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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
2021-03-17

Diarienummer
KS-2020/158

Kommunstyrelsen

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD),
Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) –
Inför en kulturtrappa i Knivsta kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 12 februari 2020 föreslagit att kommunen
ska införa en så kallad kulturtrappa liknande den som finns i Gävle kommun med målet att
ha ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för elever i kommunen.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen den 8 september 2020.
Bakgrund
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2020 och remitterades
till utbildningsnämndens för yttrande. Utbildningsnämnden yttrade sig den 8 september 2020
genom att hänvisa till ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08. I tjänsteutlåtandet beskrivs hur
läroplanen beskriver hur skolan ska arbeta med bl.a. överföring och utvecklandet av
kulturarvet samt hur kommunen redan arbetar med kultur riktat mot skolelever. I avsnittet
med rubriken ”Ekonomisk konsekvensanalys” anges att det är svårt att motivera kostnaderna
för en kulturtrappa, när kommunen redan arbetar på ett systematiskt sätt med kulturarv och
kulturell mångfald genom framför allt handlingsplanen för skapande skola. Denna plan
motsvarar på flera sätt de kulturtrappor som finns i andra kommuner och ger på ett
systematiskt och likvärdigt sätt elever tillgång till kulturmöten.
Försenad beredning
Utbildningsnämndens beslut och yttrande inkom till kommunstyrelsen den 16 september
2020. Genom ett missförstånd blev ärendet inte berett till kommunstyrelsen omedelbart.
Misstaget upptäcktes vid en genomgång av samtliga öppna motionsärenden under februari
2021.
Beredningen av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde har stämts av med kultur- och
fritidskontoret.
Slutsats
Utbildningsnämndens yttrande visar att Knivsta kommun genom ”Handlingsplan för
skapande skola” gör ett liknande arbete som i de kommuner som infört det som kallas för
kulturtrappa. Förslaget är därför att avslå motionen.
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Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys
Analyser har gjorts i utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-17
Beslut från utbildningsnämnden, § 66, 2020-09-08
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-08 med bilaga, ”Handlingsplan för skapande
skola 2018-01-17”
Motionen
Beslutet ska skickas till
Akten

Åsa Franzén, kanslichef
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Handläggare
Ann Ohlsson Ax
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2020-05-08

Diarienummer
UN-2020/71

Utbildningsnämnden

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Gunnar Gidlund (KD),
Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Inför en kulturtrappa i
Knivsta kommun
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna föreslår att Knivsta kommun ska utreda möjligheterna att införa en
Kulturtrappa i likhet med den som finns i Gävle kommun. Kultutrappan ska garantera att alla
barn och unga får möjlighet att delta i kulturevenemang och möta kulturlivet.
Bakgrund
Bakgrunden till motionen ligger i läroplanens formuleringar kring kulturarv och kulturell
mångfald. Under rubriken ”Skolans Uppdrag” i Läroplanen för grundskolan samt för
förskoleklassen och fritidshemmet står till exempel:
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och
utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en
generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar
för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete
med hemmen.
När det gäller begreppet kulturell mångfald formuleras detta på följande sätt:
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg
identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och
leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell
mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna
förmåga hos alla som arbetar där.
Kulturtrappor finns till exempel i Gävle kommun och i Landskrona kommun. Målet är att ha
ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för alla kommunens elever. I
Gävle kommun ser Kultutrappan ut på följande sätt:
Förskoleklass: Lånekort.
Årskurs 1: Konsert, film
Årskurs 2: Konsert, teater
Årskurs 3: Konsert/dans, konsert
Årskurs 4: Konst, konsert, lästips
Årskurs 5: Konsert, teater
Årskurs 6: Konsert/Dans, konsert
Årskurs 7: Konst, Biblioteksvisning & boktips
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Årskurs 8: Teater, film
Årskurs 9: Konsert/dans, film
För varje verksamhet specificeras en arrangör.
Landskronas Kulturtrappa sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6 och har följande
innehåll:
Förskoleklass: LITTERATUR & SPRÅK: Besök Stadsbiblioteket
Årskurs 1: KULTUR & HISTORIA: Landskrona museum
Årskurs 2: TEATER: Kulturskolan
Årskurs 3: MUSIK. Kulturskolan
Årskurs 4: KONST: Landskrona museum
Årskurs 5: FILM: Kulturskolan
Årskurs 6: KULTUR & VETENSKAP: Tycho brahe-museet
Knivsta kommun har en handlingsplan för skapande skola som sträcker sig från 2018–2021.
Denna kan beskrivas som en motsvarighet till andra kommuners kulturtrappor;
handlingsplanen systematiserar och ser till att skapa likvärdighet. Handlingsplanen bifogas,
men sammanfattningsvis finns denna struktur per årskurs:
Årskurs F–3, besök på en teater
Årskurs 4, författarbesök
Årskurs 5, fotografering och stillbilder
Årskurs 6, introduktion till filmprojektet
Årskurs 7, filmprojekt, ”den växande staden”
Årskurs 8, skapande med lera eller annat material
Årskurs 9, filmpresentation och prisutdelning
Ekonomisk konsekvensanalys
Att bygga upp en kulturtrappa liknande den som finns i till exempel Gävle och Landskrona
kommuner skulle bli ekonomiskt kostbart och möjligen inte försvarbart, då Knivsta kommun
redan arbetar på ett systematiskt sätt med begreppen kulturarv och kulturell mångfald.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-08
Handlingsplan för skapande skola 2018–2021 i Knivsta kommun
Motion 2020:05 Inför en kulturtrappa i Knivsta kommun
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Motionen handlar arbetet i förskola och skola.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
En handlingsplan kring frågan finns redan och används aktivt i Knivstas skolor.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
–

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handlingsplan för
skapande skola
2018 – 2021 i Knivsta kommun

Handlingsplan
2018-01-17
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Handlingsplan för skapande skola 2018 – 2021 i Knivsta kommun
Historik
Handlingsplanen för skapande skola tas fram samtidigt som ett arbete med att ta fram en
Kulturplan för Knivsta kommun har påbörjats. I kommunens kulturplan kommer många
samverkansformer att tas upp, bl.a. med förskola och skola. Detta kommer i sin tur att ge oss
stora möjligheter till andra samverkansprojekt även inom skapande skola i en nära framtid.
Tidigare projekt
I Knivsta kommun har vi jobbat med dansmatte under ett stort antal år inom ramen för
skapande skola. Vi känner nu att tiden är mogen att lyfta bort denna aktivitet från skapande
skola och istället utbilda personal på våra grundskolor i dansmatte så att vi har möjlighet att
ge detta till fler elever i vår kommun.
En kommun i ständig förändring
Knivsta kommun är en kommun som ständigt växer och våra barn och unga växer upp i en
kommun som är i ständig förändring. Vi vill gärna använda den kraft och energi som finns i
just denna typ av positiva förändring och rikta den i ett kreativt arbete med våra
högstadieelever. Samtidigt behöver vi arbeta med att stärka elevgrupper som nybildas i Fklass, åk 4 och åk 7, för att hjälpa dem att få den gemenskap som behövs för att möta alla krav
och förväntningar som vi idag ställer på både barn och unga.
Syftet med Handlingsplanen
Vi har i denna handlingsplan organiserat arbetet med skapande skola för att nå alla
elevgrupper i kommunen med olika teman för mötet med professionella kulturaktörer.
Samtidigt som vi ger våra elever en kulturupplevelse så erbjuder vi dem också en möjlighet
att se kulturen som ett medel för att föra fram ett budskap. I denna handlingsplan är budskapet
riktat till bl.a. politiker i kommunen om hur våra barn och unga upplever sin tillvaro i en
växande kommun. Vi anser att det är av oerhörd vikt att hjälpa elever att se möjligheten med
många olika uttrycksformer, dans, teater, språket som verktyg, stillbildsfotografering och
film.
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Kulturaktiviteter för årkurserna
Nedan kommer vår planering för kulturarbetet inom ramen för Skapande skola de kommande
tre läsåren.

Årskurs F – 3, besök på en teater
I deras arbete ska följande ingå: Besök på en teater, gärna Stadsteatern i
Uppsala, bakom kulisserna för att få en djupare förståelse för hur allt kring en
teateruppsättning fungerar. De ska också jobba med kroppslig gestaltning
genom dans, med dramapedagog, genom forumteater mm.
Fokus ska vara ”relationer och gemenskap” i alla de aktiviteter som erbjuds.

Årskurs 4, författarbesök
Här tänker vi oss att vi fortsätter med författarbesök och en djupare insikt och
kunskap gällande det skrivna ordet. Författare skriver alla möjliga texter, inte
bara böcker. Det kan ju också vara ett filmmanus.

Årskurs 5, fotografering och stillbilder
Här inleds ett arbete som kommer att pågå till åk 9. Årskurs 5 arbetar med
fotografering, stillbilder. Det kan t.ex. vara porträtt. Eleverna lär sig hur man
kan uttrycka ett budskap, en känsla eller något annat genom bilder och ”hur”
man arbetar med stillbilder för att åstadkomma detta och föra fram budskapet.

Årskurs 6, introduktion till filmprojektet
På vårterminen när man vet vilka elever som kommer att gå i vilken
högstadieskola och i vilken klass kommer vi att ha en introduktion till det
filmprojekt som kommer att ske på högstadiet med alla elever i åk 6.

Årskurs 7, filmprojekt, ”den växande staden”
De nya sjuorna ska arbeta med ett filmprojekt med de figurer de fått från åk 8
och på ett givet tema ” Den växande staden ” Vi vill fånga våra ungdomars
tankar kring sina liv i en växande stad och hur de ser på förändringar mm som
sker runt oss hela tiden. De ska genom sin film ge oss vuxna sina tankar kring
utvecklingen i Knivsta och vad de tycker att vi som vuxna behöver
göra eller tänka på för att de ska få en optimal uppväxt i ”den växande staden”.
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Årskurs 8, skapande med lera eller annat material
Alla elever i åk 8 ska tillverka de figurer som används vid filmskapandet med
åk 7. I vår handlingsplan tänker vi oss lerfigurer men de kan också tillverkas i
annat material. De ska tillverkas i slutet av föregående läsår, så att
filmskapandet med åk 7 kan ske i början av aktuellt läsår. Temat för arbetet
med tillverkning av figurerna är också ”Den växande staden”

Årskurs 9
Våra 9: or är de som ska presentera filmerna men också dela
ut priserna till varje 7: a.

Elevernas arbeten presenteras i form av en filmgala
Omdöme samt pris tas fram av styrgruppen för skapande skola och kan inte överklagas. Det
kommer att vara lika många kategorier som det är klasser som deltagit. När filmerna är klara
kommer de att visas upp i Tilassalen plan 3 i Kommunhuset, eller någon annan stor sal där vi
ryms allihop. Alla åttor ska självklart vara med vid presentationen då de har gjort figurerna
som finns i filmerna och våra 9: or presenterar varje bidrag och delar ut priserna (alla klasser
får ett pris)
Vi bjuder givetvis också in våra politiker som på så sätt får veta hur våra ungdomar ser på sin
växande stad och vad de tycker är bra i Knivsta och vad som bör utvecklas. En väldigt viktig
information till just kommunens politiker.
Vi tänker oss en riktig filmgala med mycket fokus på att arbeta med kulturen som en del i den
växande staden och som uttrycksmedel för olika budskap som därmed blir synliga.
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Uppdragsbeskrivning:
Uppdrag för styrgruppen:
•
•
•
•
•

Möte 2-3 gånger per termin
Planera och leda möten med kulturombuden
Vara huvudansvariga för genomförandet av planen samt ansökan till kulturrådet
gällande bidrag för Skapande skola
Följa upp och utvärdera planen
Kontinuerligt informera förvaltningschefens ledningsgrupp och rektorer om olika
kulturprojekt.

Uppdrag för kulturombudsgruppen:
•
•
•
•

Inspirera varandra inom kulturområdet för barn och elever
Årligen planera och samordna kulturaktiviteter för förskola och skola
Ta aktiv del i ansökan och genomförandet av Skapande skolas projekt
Ta aktiv del i utvärdering och uppföljning av planen

Uppdrag för lokala kulturombud:
•
•
•
•
•

Delta i kulturgruppsmöten som ordnas av styrgruppen
Initiera och inspirera till kultur i lärandet på den egna enheten
Leda elevkulturrådet på den egna enheten
Vara aktiv på den egna enheten vid traditioner t.ex. avslutningar
Vara aktiv i de projekt i Skapande skolas regi som överenskommits tillsammans
med styrgruppen.

Uppdrag för lokala Elevkulturombud:
•
•

Delta i kulturmöten på den egna skolan
Ta vara på kamraternas idéer och inspirera till egna, lokala kulturprojekt på den
egna enheten.
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Handlingsplanen är framtagen tillsammans med representanter från
skolan, kultur- och fritid, utbildningskontoret och elever i Knivsta.
2018-01-17
Knivsta kommun
Monika Warsén
Utvecklingschef
Elisabeth Wessén Sjölund
Rektor Högåsskolan
Kristina Hadziresic
Rektor Kulturskolan
Jon Hulander
Samordnare kultur och fritid
För mer information kontakta
Monika Warsén, utvecklingschef
Utbildningskontoret
monika.warsen@knivsta.se

Telefon 018-34 70 00 knivsta@knivsta.se www.knivsta.se
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Motion

Inför en Kulturtrappa i Knivsta kommun
Alla barn har rätt till kultur, oavsett skola, hemmamiljö och förutsättningar.
I syfte att öka barn och ungdomars möjlighet att få ta del av Knivstas och Uppsala läns
kultur och kulturarv föreslår Kristdemokraterna att en Kulturtrappa för åk F-9 införs i
syfte att alla barn och elever i Knivsta ska få möta lokal, regional och nationell kultur
och kulturarv under sin skoltid.
Modellen Kulturtrappa har införts i flera kommuner runt om i landet. Modellens utgångspunkt
är läroplanernas intentioner för kultur i förskolan/skolan och alla barns rätt till kultur där
elever under vid ett par tillfällen under varje årskurs ges tillfälle att besöka/utöva lokal,
regional och nationell kultur samt ta del av vårt kulturarv.
Kulturtrappan bygger på en garanti för att alla barn och unga ska delta i kulturupplevelser och
möten med kulturlivet. Det innefattar områdena dans, musik, teater, film, läsning, konst och
kulturarv. Kulturtrappan är bl a ett obligatoriskt inslag i Gävles förskole- och
grundskoleklasser.
Kristdemokraterna föreslår
-

att fullmäktige beslutar om att kommunen ska utreda möjligheterna att införa en
kulturtrappa i likhet med hur det genomförs i Gävle kommun.

Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Per Lindström (KD)
Gunnar Gidlund (KD)
Gunnar Parnell (KD)
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
2021-03-16

Diarienummer
KS-2021/202

Kommunstyrelsen

Policy för Medborgardialog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget på policy för medborgardialog.
Sammanfattning av ärendet
Medborgardialog är ett verktyg som ger medborgare möjlighet att delta och påverka beslut
mellan valen till kommunfullmäktige. Förslaget till policy har tagits fram av majoritetens
Dialoggrupp och remitterats till samtliga partier i fullmäktige i syfte att vara vägledande för
kommunens arbete. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller
inflytande och påverkan.
Bakgrund
Majoriteten har under mandatperioden arbetat genom en särskild Dialoggrupp för att
utveckla medborgardialogen i kommunen. Nya dialogformer har tagits fram. För att
medborgardialog ska användas systematiskt behövs en procedur som beskriver
medborgardialogens mål och syfte.
Förslaget till policy för medborgardialog är ett internt framtaget dokument som beskriver vad
kommunen lovar medborgarna när det gäller inflytande och deltagande i beslut om den
lokala utvecklingen.
Förvaltningen har tillsammans med Dialoggruppen tagit fram ett förslag till Knivstas
medborgardialoglöften. Förslaget presenterades på KSAU den 3 februari och skickades
därefter till gruppledarna för samtliga partier i fullmäktige för att ge möjlighet att komma med
synpunkter. Den 11 mars fastställdes förslaget av Dialoggruppen utifrån synpunkterna som
inkommit.
Policyn för medborgardialog beskriver det önskade förhållningssättet till dialog med de som
bor, lever och verkar i kommunen. Varje dialog som initieras styrs av den specifika frågan
som de förtroendevalda vill ha kunskap om. Därför kommer form och de som bjuds in till
dialogen se olika ut beroende på fråga i syfte att dialogen ska bli så verkningsfull och
representativ som möjligt för respektive dialog.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget att anta policyn för medborgardialog medför ingen ekonomisk konsekvens.
Medborgardialoger som kommer att genomföras för att uppnå målet i policyn kommer
finansieras inom befintliga budgetramar.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-16
Förslag till policy för medborgardialog daterad 2021-03-11
Beslutet ska skickas till
Akten

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Medborgardialogen omfattar de som bor, verkar i, lever eller har en relation till Knivsta
kommun. Inom den gruppen ingår barn. Barn är en grupp som inte har möjlighet att påverka i
de allmänna valen, men i en medborgardialog kan även deras perspektiv och erfarenheter
lyftas.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barn har enligt artikel 12 i barnkonventionen rätt att bli hörda i beslut som påverkar dem.
Medborgardialogen är ett verktyg för kommunen att arbeta mer systematiskt med åsikter från
barn. Som verktyg påverkar beslutet inte barn direkt, men det påverkar deras möjlighet att
säkra deras rättigheter. Beroende på fråga kan barns erfarenheter vara viktiga för att få ett
bra beslut. Särskilt löfte 2-4 riktar in sig på att ge invånare möjlighet till inflytande i frågor som
är påverkbara och som påverkar dem och det lyfts särskilt att olika former ska användas för
att så många som möjligt ska kunna delta.
Förslaget bedöms beakta barns bästa genom att tydliggöra deras erfarenheter är viktiga för
att fatta bra beslut. Eftersom barn inte har möjlighet att påverka genom deltagande bedöms
vidare att beslutet stärker barns rättigheter.
3. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Beslutet berör kommunens arbetssätt, barn har inte tillfrågats då beslutet främst berör hur
kommunen strategiskt ska arbeta för att erbjuda grupper större inflytande.

§ 72 Policy för Medborgardialog - KS-2021/202-1 Policy för Medborgardialog : Förslag 2021-03-11, Policy för medborgardialog

Policy för
medborgardialog
FÖRSLAG 2021-03-11
Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutande:
Beslutsdatum:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

Policy
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Kommunfullmäktige
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Tills vidare
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1. SYFTE OCH BAKGRUND
Medborgardialog är ett komplement till den representativa demokratin och ger medborgare
möjlighet att delta och påverka även mellan valen till kommunfullmäktige. Denna policy för
medborgardialog beskriver kommunens löften för medborgardialog. Dokumentet beskriver
också kommunens målsättning och önskade arbetssätt för att öka delaktigheten.
Knivsta kommuns policy för medborgardialog är vägledande i arbetet med att stärka
invånarnas inflytande och delaktighet i utvecklingen av Knivsta kommun.
Det kommunala självstyret har en lång tradition i Sverige. Makten över gemensamma frågor
ska finnas så nära medborgaren som möjligt. Personer med kunskap om lokala förhållanden
har bäst förutsättningar att fatta lämpliga beslut.
Sverige är en representativ demokrati. Makten utgår från medborgarna. Genom att rösta i
allmänna val får kommuninvånare möjlighet att utse de förtroendevalda som ska fatta beslut i
gemensamma frågor de kommande fyra åren. Valdeltagandet i Knivsta är högt, och har ökat i
varje val sedan 2002. Det är bra och ger hög tilltro till de politiska besluten.
Men viljan att delta i val genom att rösta skiljer sig mellan olika delar av kommunen.
Kommunens ambition är att valdeltagandet ska vara högt i alla valdistrikt.

1.1 Behovet av nya former av delaktighet
Medborgares huvudsakliga inflytande sker genom att rösta i valet till kommunfullmäktige.
Men ungefär en tredjedel av kommunens invånare är under 18 år och saknar rösträtt, och det
är inte heller alla som väljer att rösta. Valdeltagandet påverkas bland annat av ålder,
utbildning, civilstånd och kön1. På sikt är det skadligt för den lokala demokratin om
valdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper. Ökad delaktighet kan leda till starkare
samhällsengagemang, bättre beslutsunderlag, stärkt tillit och effektivt resursutnyttjande.
Fler av dagens samhällsfrågor är svåra och omstridda. Därför blir det viktigt att förstå
problem och få med olika erfarenheter i beslutsfattandet. Forskning visar att en hållbar
samhällsutveckling kräver att invånarna känner sig delaktiga. Delaktighet kan beskrivas som
”en individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever
som angelägen och meningsfull för sig själv och andra”.2
För att möta det ökade behovet av delaktighet har nya metoder tagits fram. I det här
dokumentet presenteras Knivstas målsättning för ökad medborgardialog.

1
2

SCB (2019) Deltagande i de allmänna valen 2018
KEKS FoU i Väst (2010). Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar.
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2. POLICY FÖR MEDBORGARDIALOG
Medborgardialog kan bara genomföras i frågor som går att påverka. Det är kommunens
förtroendevalda som bestämmer när medborgardialog ska användas. De ska då också
bestämma vilken grad av delaktighet kommunen som ska bjuda in medborgarna till.
Medborgardialog används i frågor som rör många. Medborgardialog används inte i frågor som
rör enskilda personer. Det finns flera möjliga metoder beroende på vad frågan handlar om.
Kommunens förvaltning föreslår lämplig metod och hjälper till med att genomföra dialogen.
I medborgardialogen kan de förtroendevalda lyssna av opinionen och ta del av enskilda
människors synpunkter och förslag. Dialogen ger möjlighet till flera perspektiv och ett
bredare underlag inför beslut. Medborgare ges insyn i kommunens verksamhet, möjlighet att
framföra sina åsikter och att påverka.
Policyn innehåller fem medborgardialoglöften.

2.1 Medborgardialoglöften
1) Knivsta kommun ska använda medborgardialogen för att möjliggöra direkt delaktighet
för knivstaborna i strategiskt påverkbara beslut mellan valen till kommunfullmäktige.
2) Medborgardialog ska övervägas tidigt i ärenden som är påverkbara och som direkt
berör medborgare eller en grupp av medborgare i kommunen. Knivstas
förtroendevalda beslutar om vilken grad av delaktighet de ska bjuda in till.
3) Knivsta kommun ser att invånarna äger viktig kunskap som genom olika former av
medborgardialog kan bidra till bättre beslut. För att få den kunskapen ska alla i
kommunen ges goda möjligheter att kunna delta i medborgardialog.
4) Knivsta kommun ska aktivt arbeta för att fortsätta utveckla medborgardialogen i dess
olika former, för att så många som möjligt ska kunna delta.
5) Knivsta kommun ska tydliggöra resultatet av medborgardialogen och på vilket sätt
resultatet använts i beslutsprocessen. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet
påverkar beslutet.
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3. ANSVAR, SPRIDNING OCH UPPFÖLJNING
Medborgardialog genomförs mellan de förtroendevalda, invånare och förvaltning. Alla bidrar
och har särskilda roller.

3.1 De förtroendevalda
De förtroendevalda beslutar vad dialogen ska handla om. Det är viktigt att de förtroendevalda
tydligt definierar syftet med medborgardialogen.
De förtroendevalda bjuder in, skapar intresse och deltar i medborgardialogen. De bedömer
resultatet av dialogen tillsammans med förvaltningens underlag, och fattar ett beslut. De
återkopplar också hur resultatet används.

3.2 Förvaltningen
Medborgardialogen behöver formas utifrån den särskilda fråga som politikerna vill hålla
dialog kring. Förvaltningen ansvarar för att lämna förslag på lämplig metod för att genomföra
dialogen (till exempel medborgarråd, workshops eller stormöten), att utreda frågan och ta
fram underlag. Förvaltningen besitter metodkunskap och är behjälplig i genomförandet av
dialogen genom att leda och dokumentera processen.

3.3 Medborgare
Medborgarna bidrar med kunskap och erfarenhet av ämnet, de deltar och delger sina
perspektiv på frågan. De argumenterar och lyssnar på olika synpunkter.

§ 73 Styrmodell för Knivsta kommun - KS-2021/196-1 Styrmodell för Knivsta kommun : Tjänsteutlåtande 2021-03-17 Styrmodell för Knivsta kommun

Sida 1 av 3

Handläggare
Karin Carlsson
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse
2021-03-17

Diarienummer
KS-2021/196

Kommunstyrelsen

Styrmodell för Knivsta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar Styrmodell för Knivsta kommun, enligt förslaget daterat
2021-03-17.
Sammanfattning av ärendet
I styrmodellen beskrivs styrningen av Knivsta kommun – från den politiska styrningen till
verksamhetsstyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljan får
genomslag i förvaltningen, att skattepengarna hanteras med knivstabons bästa i åtanke och
att de kommungemensamma målen uppnås. Styrmodellen har koppling till flertalet gällande
styrdokument.
Styrmodellen beskriver kommunens kultur, styrning och ansvarsfördelning avseende
planering och uppföljning av mål och ekonomi. Den gäller för hela kommunkoncernen och
omfattar alla från den enskilde medarbetaren till kommunfullmäktige samt bygger på en
tillitsfull dialog med knivstabon.
Bakgrund
2019 kom Tillitsdelegationen1 med sitt slutbetänkande. Knivsta kommun har följt och
diskuterat delegationens uppdrag sedan regeringen inrättade delegationen under 2016.
Tillitsbaserad styrning och ledning är kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens
syfte och knivstabons behov i samverkan och med tillitsfull dialog.
I de förändringar som skett i Knivstas organisation under de senaste fem åren har man inom
flera områden närmat sig en tillitsbaserad styrning. Upplevelsen är att Knivsta har riktat sitt
fokus på medborgaren, initierat samverkansformer och uppmuntrat medarbetarnas initiativ till
kreativitet och innovation.
Under 2020 initierade förvaltningen ett projekt för att ta fram en kommunkoncerngemensam
styrmodell i syfte att skapa en enkel och förankrad modell med en röd tråd från den politiska
viljan ner till chefens ägandeskap och medarbetarens insats för att lyckas inom uppdraget,
med knivstabons behov i fokus.

1

https://tillitsdelegationen.se/
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Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-17
Styrmodell för Knivsta kommun (2021-03-17)
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommundirektörens ledningsgrupp

Daniel Lindqvist
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Styrmodellen syftar till att säkerställa en tillitsfull styrning av Knivsta kommun – från den
politiska styrningen till verksamhetsstyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att
den politiska viljan får genomslag i förvaltningen, att skattepengarna hanteras med
knivstabons bästa i åtanke och att de kommungemensamma målen uppnås. Beslutet om att
godkänna styrmodellen bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar om att
vidmakthålla en väl fungerande kommunkoncerns med bästa möjliga välfärd till knivstabon.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Inledning och syfte

Kommunens uppdrag är att tillhandahålla välfärd och service till kommunens invånare samt att utveckla
platsen Knivsta kommun. 2019 kom Tillitsdelegationen1 med sitt slutbetänkande. Knivsta kommun har följt
och diskuterat delegationens uppdrag sedan regeringen inrättade delegationen 2016. Steget för Knivsta
kommun är nu att genom en tydlig och tillitsfull styrning hålla samman verksamheter och styra mot
gemensamma mål med stöd av en styrmodell.
I Knivsta kommuns styrmodell ingår både den politiska styrningen och en övergripande
verksamhetsstyrning. När den politiska ledningen ändras i samband med en ny mandatperiod är formen för
styrning densamma. Styrmodellen bidrar till att vi - utifrån tilldelade resurser - gör rätt sak på rätt sätt och
vid rätt tillfälle, för att uppnå planerat resultat för Knivstaborna.
Viktiga principer i kommunens styrmodell är att ledning och styrning baseras på tillit, att kommuninvånarens
behov står i fokus samt att vi arbetar effektivt utifrån fastlagda processer. Organisatoriska gränser får inte stå
i vägen för kommuninvånarens behov och kommunens utveckling.
Den politiska viljan uttrycks i styrdokumentet ”Mål och budget”. Dokumentet beskriver vad den kommunala
organisationen ska arbeta med under kommande år, och vad pengarna ska användas till.
Detta dokument beskriver styrmodellen på en övergripande nivå. Dokumentet ger inte en beskrivning av hur
nämnder, bolag och förvaltning arbetar internt. För att skapa en effektiv organisation krävs det att
styrmodellen konkretiseras och beskrivs mer i detalj.

Agenda 2030 - grunden i kommunens styr- och ledningssystem

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör grunden i
styr- och ledningssystemet.
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger
samt förverkliga mänskliga rättigheter för alla. Målen innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. Som
en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdragen
demokrati, service och samhällsbyggnad.

1

https://tillitsdelegationen.se/
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Vision 2025

Vision 2025 pekar ut riktningen för Knivsta. Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring
i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både
för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Knivstas
identitet:








En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
En kommun öppen för förändringar
En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Definition av tillitsbaserad styrning och ledning
Definitionen av tillitsbaserad styrning utgår till stor del från tillitsdelegationens huvudbetänkande, SOU
2018:47. Huvudbetänkandets slutsatser kan sammanfattas med att styrning, kultur och arbetssätt ska ha fokus
på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan
och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer, samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar
hjälpa medborgaren.
Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om vilken kultur vi har i vår styrning, i vår ledning och i våra
arbetssätt. Tillit innebär att ge förtroende. Tillit uppstår i goda relationer när vi litar på varandra. Tillit
möjliggörs när vi väljer att vara engagerade och delaktiga. Styrningen bygger på en förtroendefull dialog,
både inom organisationen och med dem vi finns till för – kommuninvånare, organisationer och företagare.
För att den tillitsbaserade styrningen ska leva i både förvaltningen och de politiska sammanhangen krävs en
kontinuerlig diskussion kring begreppen och Knivsta kommuns definition av tillitsbaserad styrning och
ledning.

Knivsta kommuns sammanfattande definition av tillitsbaserad styrning och ledning – politik
och förvaltning:







Vi har fokus på behoven hos dagens och framtidens knivstabor.
Vi har ett tydligt och tryggt ledarskap, från politikens vilja till knivstabons nytta.
Vi styr och leder med tillit till politikers, chefers och medarbetares erfarenhet och kompetens.
Vi skapar handlingsutrymme, samtidigt som vi är tydliga med vem som ska göra vad och vad
som ingår i uppdraget.
Vi bidrar till goda relationer, delaktighet och utveckling genom transparens och dialog.
Vi lär av varandra och stödjer varandra. Det skapar mod, engagemang och innovation.
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Det betyder att:


I Knivsta kommun har vi fokus på verksamhetens kärnuppdrag och kommuninvånarens behov.



Inom kommunens organisation är vi transparenta och har förtroende för individers och gruppers
förmågor, engagemang och avsikter. Synpunkter tas tillvara och bidrar till beslutsfattande då vi
utvecklar vår verksamhet. Vi arbetar för att förstå och ta tillvara kunskap och erfarenheter som
finns hos dem vi är till för.



Vi har ett helhetsperspektiv och drar en röd tråd från kommunfullmäktiges mål till
medarbetarens uppdrag. Alla verksamheter är del av helheten och samverkar för att nå uppsatta
mål.



Alla vet vad som ska prioriteras för att nå önskade resultat och för att möta kommuninvånarens
behov. Vi har tydliga ramar för våra uppdrag och stort handlingsutrymme för våra professioner.



Inom kommunens Vision ”Knivsta där framtiden bor” finns handlingsutrymme för kreativitet
och innovation.



Vi har en kultur där vi har mod att gå nya vägar och lär tillsammans av våra erfarenheter.

Den som bor
och verkar i
Knivsta
kommun

Tillitsfull
styrning och
dialog

Förvaltning (HUR)
- Verkställa
- Fakta/objektivitet
- Experter
- Uppföljning/Analys
-Gemensamma
värderingar (DET)

Politiker (VAD)
-Mål
- Beslut
- Resurser
- Invånarnas länk
- Bildar opinion
2

Bilden beskriver knivstabons, förvaltningens respektive politikens påverkan och samskapande i tillitsfull styrning och
dialog. Förvaltningens och politikens bubblor synliggör kommunkoncernens roll- och ansvarsfördelning.
2
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Styrning och ledning- ansvarsfördelning
Knivsta kommun är en politiskt styrd organisation. Kommunens förtroendevalda företräder invånarna och
ansvarar för stadens service och tjänster, i syfte att skapa bästa möjliga livskvalitet för de som bor och verkar
i Knivsta kommun. Den politiska styrningen sker genom att de förtroendevalda anger riktningen för
verksamheten genom att sätta mål, fördela resurser, ge uppdrag samt följa upp verksamheten. Knivstabornas
idéer, upplevelser och synpunkter samlas aktivt in och tas tillvara i styrningen. Styrning och ledning i
Knivsta kommun uppmuntrar till innovation, gemensamt lärande och öppenhet genom att överlåta ansvar till
utbildade, ansvarstagande och motiverade medarbetare.

Förvaltningsledning
Bolagsledning
Nämnd
Kommunstyrelsen
Bolagsstyrelse
Enhet

Kommunfullmäktige

Medarbetare

3

Knivstabon
Företagare
Civila samhället
Brukare

3 För att nå resultat och ge knivstaborna välfärd av bästa möjliga kvalitet krävs en gemensam, inre kultur inom
kommunkoncernen som innehåller en god dialog och framtidsfokus som uppmuntrar till mod och innovation, som
utvecklar alla delar av verksamheten. Organisationens värden ska genomsyra såväl mötet med knivstabon som mötet
mellan förvaltning och politik samt medarbetare emellan.
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Kommunfullmäktige beslutar mål och inriktning

Kommunfullmäktige beslutar om frågor som är viktiga för hela kommunen. De förtroendevalda i
kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Frågor som påverkar hela
kommunen är till exempel kommunens mål, hur kommunen ska utvecklas, vissa riktlinjer, hur mycket skatt
kommuninvånarna ska betala till kommunen och vad pengarna ska användas till. Kommunfullmäktige
tillsätter ledamöterna i kommunens nämnder.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet.

Kommunstyrelsen samordnar och leder arbetet i kommunen. Styrelsen leder och samordnar kommunens
intressen och behöver ha uppsikt över nämndernas och bolagens genomförande av sina respektive uppdrag.
Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och har mandat att fatta beslut i en del egna frågor
exempelvis frågor om kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Nämnderna beslutar inom sitt ansvarsområde

Det finns flera nämnder i Knivsta kommun, några är gemensamma med andra kommuner. Nämnderna fattar
beslut inom sitt ansvarsområde och nämnderna är förvaltningsmyndigheter till skillnad mot
kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för att deras verksamheter arbetar utifrån gällande lagstiftning
enligt de mål och styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. Arbetet sker inom
den tilldelade ekonomiska ramen. Nämnderna samverkar med varandra och bidrar till kommunens
utveckling.

Kommunala bolag

Kommunala bolag är kommunal verksamhet som bedrivs i alternativa driftsformer, och är en självklar del av
kommunens organisation. De är viktiga aktörer för kommunens samhällsuppdrag. I Mål och budget beskrivs
den politiska inriktningen för nämnder och bolag, som blir styrande för förvaltningen, kommunalförbund,
nämnder och bolag. Det handlar om vad som är prioriterat, ambitionsnivå samt vilken riktning
kommunfullmäktige vill att verksamheten ska verka för, eller uppnå genom direkta uppdrag. Styrning från
kommunfullmäktige sker genom bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal, avtalssamverkan,
reglementen och förbundsordningar. Frågor som är av större vikt fattar kommunfullmäktige beslut om.

Kommundirektören

Kommundirektören ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören prioriterar
förslag som rör hela kommunen och kan lägga förslag till kommunstyrelsen. Kommundirektören leder
kommunledningsgruppen där respektive kontors förvaltningschef ingår.
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Verksamheterna

I Knivsta kommun finns en gemensam förvaltning, som utför uppgifter för samtliga nämnder. Förvaltningen
är uppdelad i kontor. Kontoren består av olika verksamheter som ska verkställa nämndernas beslut och
uppdrag samt planera, driva och utveckla verksamheten utifrån fullmäktiges och nämndens uppdrag och mål.
Förvaltningschefen på kontorsnivå, områdeschef på områdesnivå och enhetschefen på enhetsnivå, ansvarar
för att ta fram, genomföra, följa upp och utvärdera verksamhetsplanering på sin nivå. För områdeschefer och
enhetschefer beslutas ansvarsområde inom respektive kontor.
Förvaltningschefen ansvarar för:
•
•
•
•

kvalitet, ständiga förbättringar och effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde enligt
reglementet fastställt av kommunfullmäktige.
att verksamhetens rutiner säkerställer att lagstiftningar, förordningar och föreskrifter samt
kommunens policyer och riktlinjer efterlevs.
att prioritera förslag från medarbetare och invånare inom nämndens ansvarsområde samt att föreslå
idéer för innovation, metodutveckling och större förändringar i verksamheten.
att skapa arbetssätt, samarbeten och partnerskap som går hand i hand med definitionen av
tillitsbaserad styrning och ledning i Knivsta kommun samt förvaltningens gemensamma värderingar.

8
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Styrmodellens grundpelare

Styrmodellens grundpelare är planering, ekonomistyrning, målstyrning, systematiskt kvalitetsarbete och
uppföljning. Målbilden för styrmodellens grundpelare är att det ska finnas ett tillitsfullt samspel och en
tillitsfull kultur. Det är viktigt att den samlade styrningen utformas så att den inte medför mer detaljstyrning
än vad som krävs. För att grundpelarna nedan ska fungera optimalt krävs stöd i form av styrdokument.
Dokumenten styr kommunens verksamhet, i förhållande till kommunens invånare och företagare samt
samarbete med externa aktörer, såsom andra kommuner och myndigheter. I Knivsta kommun finns en
struktur kring politiskt antagna styrdokument för att läsaren ska känna igen sig och förstå vilken betydelse de
olika dokumenten har.

4

4

Bilden visar strukturen i kommunkoncernens styrning och ledning med stöd av planering- och uppföljningsprocesser.
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Ekonomistyrning

Nämnder och bolag har en helhetssyn i sin verksamhetsplanering och tar ansvar för Knivsta
kommuns utveckling, utöver den egna verksamhetens behov och intressen. Syftet med
ekonomi- och verksamhetsstyrning är att kommunens resurser tillvaratas, för att på så sätt
skapa största möjliga nytta för knivstabon och medarbetaren. Mål- och ekonomistyrningen
kännetecknas av en tillitsfull dialog i alla led. Knivsta kommun ska vara en attraktiv
kommun genom att ha en välfungerande kommunal förvaltning, med en god kommunal
ekonomi och taxor i förhållande till jämförbara kommuner.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi- och verksamhetsmål uppnås,
att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.
Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktningsplikt det övergripande ansvaret att Knivsta kommun efterlever
en god ekonomisk hushållning. I Mål och budget anges ekonomiska ramar för respektive nämnd. Ramarna
utgör det sammantagna kostnadstaket. Nämnderna har ansvaret inom sitt område och inom ramen för sin
budget. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.

Budgetprocessen

Budgetering och ekonomisk uppföljning bidrar till effektiv resursanvändning och god ekonomisk
hushållning. Det är av betydelse att alla verksamheter och nämnder genomför sitt uppdrag inom givna
ekonomiska ramar.
Exempel på hur årshjulet kan se ut för mål- och budgetprocess

5

5

Exempel på mål- och budgetprocess, mer instruktioner finns i Rutin för mål- och budgetprocess.
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Målstyrning

Målstyrning är en del av grundpelarna och syftar till utveckling av kommunens
verksamheter. Målstyrning innebär att styra mot framtida mål och att mäta historiska
resultat. Resultat utgår i första hand från ett invånar- och brukarperspektiv – alltså vad
knivstabon får för sina skattepengar och vilken kvalitet det är på välfärden.
Kommunens övergripande mål beslutas av kommunfullmäktige. De övergripande målen
utgår från Agenda 2030 och kommunens vision. Målen har fokus på resultat för dem som
kommunen finns till och verkar för. De formuleras i tillitsfull dialog mellan fullmäktige,
nämnder och förvaltning. När de övergripande målen tas fram är det viktigt att veta vad
Knivstabon värdesätter. De gemensamma målen är få och långsiktiga, för att ge
handlingsutrymme för verksamheterna att prioritera.
Nämnderna beslutar om mål inom det egna ansvarsområdet. Nämndernas mål ska vara i linje med de
övergripande målen eller grunda sig i nämndens uppdrag. Genom att varje enhet under respektive nämnd tar
fram mål och aktiviteter för sin verksamhet blir alla medarbetare involverade i styrkedjan, och det blir tydligt
hur det egna arbetet bidrar till helheten. Målen följs upp med mätbara indikatorer på samtliga nivåer.

VAD
Agenda
2030 &
Vision

Mål &
budget

HUR
Verksamhetsplan

Enhetsplan

Gantschema

Tillitsfull styrning och ledning
Nämndmål

Enhetsmål

Aktiviteter

KFs mål

Agenda 2030
Knivsta vision
2025

Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Budget

Bolagsordning,
ägardirektiv etc.

Uppdrag

Budget

Detaljbudget

Resursfördelning och
principer

6

6

Bilden illustrerar målstyrningen på respektive nivå i kommunkoncernen.
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Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att arbeta med ständiga förbättringar genom att vara en lärande
organisation. Det handlar också om att ha mod att utveckla metoder och systematisera arbetet som utförs.
Verksamheterna reflekterar över sina arbetssätt i dialog, hur resultaten bedöms och används och vilka
konsekvenserna blir för intressenterna. Medarbetarnas engagemang, idéer samt förslag, synpunkter eller
klagomål från kommuninvånarna tas om hand i det systematiska kvalitetsarbetet, processer för detta är bland
annat medborgardialoger. De kan genomföras utan politiskt beslut om de ryms inom beslutad plan och ram.
Genom årliga uppföljningar av klagomål och synpunkter finns underlag för politiska beslut. En förutsättning
för att skapa god kvalitet i kommunens verksamheter är delaktighet, från knivstabon och medarbetare.

Modell för systematiskt kvalitetsarbete i Knivsta kommun:
• Identifiera behov och
krav på verksamheten
enligt gällande
lagstiftning eller beslut.
• Ta fram rutiner och
processer för arbetet.

• Justera befintliga
arbetssätt.
• Våga prova nya
arbetssätt.

• Genomför aktiviteter
enligt plan.
• Genomför arbetet
enligt de framtagna
rutinerna och
processerna.

Planera

Genomföra

Förbättra

Följa upp &
analysera
• Följ upp och analsera
resultat.
• Identifiera
utvecklingsområden.
7

7

Bilden beskriver årshjulets faser i Knivstas modell för systematiska kvalitetsarbetet och vad de innehåller.
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Processarbete i Knivsta kommun

För att stärka arbetet med att sätta kommuninvånaren i fokus och säkra kvalitet och resultat i verksamheterna
arbetar Knivsta kommun för att bli en processorienterad organisation. En process rymmer alla moment som
måste utföras från det att intressenten meddelat ett behov tills behovet är tillgodosett. För att få sitt behov
tillfredsställt behöver en kommuninvånare ofta ha kontakt med flera verksamheter inom kommunen.
Samarbete mellan olika enheter är därför av stor vikt för att vi ska kunna ge en god service. Det
processorienterade arbetet i Knivsta kommun bygger på en helhetssyn och ett gemensamt lärande i
organisationen. För att få ledningsprocesser att samverka är nyttorealisering8 en av flera strategier.
Nyttorealisering skapar förändring och säkerställer att förändrade arbetssätt leder till nytta. Processtyrning
och nyttorealisering beskrivs mer utförligt i separata dokument.

Intern kontroll i Knivsta kommun

För en kommun är det viktigt att ha en tydlig och tillräcklig intern kontroll. Den interna kontrollen syftar till
att säkerställa:






Ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet
Tillförlitlig rapportering och information
Säkerhet
Efterlevnad av lagar och regler
Upptäcka och hantera allvarliga brister

Varje nämnd och styrelse antar årligen en intern kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under
året. Varje intern kontrollplan följs upp och analyseras och ingår i nämndernas utvecklingsarbete. Varje
nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och utvecklingsområden, för att ständigt
förbättra och utveckla verksamheten som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Knivsta kommun kallar
mindre uppföljningar, utvärderingar och stickprov som beslutas av nämnd eller styrelse för intern kontroll.

8 Se ordlista
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Planering och uppföljning
Planering och uppföljning i Knivsta kommun utgår från ett systematiskt
arbete där både fullmäktige, nämnder, ledning och medarbetare involveras på
olika nivåer. Styrning och ledning utgår från Knivsta kommuns definition av
tillitsbaserad styrning där tillit till medarbetarnas kunskap och erfarenhet ger
ett stort utrymme för förvaltningen att inom lagens ramar, fullmäktiges mål
och nämndens mål och prioriteringar ta ansvar och anpassa verksamheten till
de lokala förutsättningarna. Omvärldsanalys och planeringssteget utgår från
begreppen invärld, närvärld, omvärld. Ledningen låter även medarbetarna
identifiera förändringar eller ändrade behov i den egna verksamheten, på
nämndens ansvarsområde eller i kommunen. Omvärldsanalysen tar avstamp i
frågor som:



Vilka är förändringarna i omvärlden?
Vad påverkar nämndens verksamhet?

Utifrån omvärldsanalysen tas en beskrivning av nuläge fram samt en beskrivning av verksamhetens uppdrag.
Mål som är relevanta för nämndens verksamheter tas fram genom att använda modellen ”smarta mål”. Det
innebär att målen ska vara specifika, mätbara, accepterade/kända, realistiska och tidsatta samt formulerade
utifrån resultatet som ska uppnås. Indikatorer - det vill säga mätbara mått - sätts i planeringsfasen, samtidigt
som målen. Alla mål ska kunna följas upp. I planeringsläget ska även verksamhetens ekonomiska läge vägas
in. Verksamhetsplaner utifrån denna modell skrivs fram på den politiska nivån. Även enheternas
enhetsplaner skrivs fram efter samma modell.

Planera

Genomför
aktiviteter

Följa upp och
analysera

I uppföljningsläget samlas information, nyckeltal och uppföljningar in med fokus på knivstabon. Arbetets
fokus ligger på beslutade mål och prioriteringar. Avvikelser och sådant som sticker ut och påverkar stora
delar av verksamheten/invånare ska särskilt granskas. Analys och slutsatser bygger på fakta. Utifrån slutsats
tas underlag för förslag till åtgärder fram som sedan används i kommande års planeringsläge.

Ekonomisk planering och uppföljning till nämnderna

Den ekonomiska planeringen och uppföljningen följer budgetåret och målarbetet, beskrivet ovan. Till
nämnderna presenteras normalt tre till fyra ekonomiska uppföljningar per år, i form av aggregerade
helårsprognoser för respektive nämnd. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt även det ekonomiska
uppföljningsansvaret för samtliga nämnder och tar därmed ansvar för hela kommunens ekonomi. Om
förändringar i omvärlden skapar behov av ändring av budget har kommunfullmäktige möjlighet att göra
revideringar av mål och budget under pågående budgetår.
14
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En prognos är en uppskattning av ekonomin på enhet-, nämnd- eller kommunnivå, vid en given tidpunkt.
Prognoserna hjälper kommunledning och förtroendevalda att fatta ekonomiska beslut för framtiden. Om en
nämnd rapporterar större ekonomiska avvikelser kan det motivera en eller flera extra uppföljningar. Bokslut
och verksamhetsberättelse för kommunen och koncernen sker per augusti och för helåret. Året avslutas med
en koncerngemensam årsredovisning som innehåller analyser och uppföljning av kommunens och
koncernens resultat. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.
Ekonomisk uppföljning som presenteras för nämnd är enligt följande:
 Prognosen presenteras för nämnd under mars månad. Prognosen ger en första indikation om resultatet.
Prognosen baseras på kända avvikelser (exempelvis förändringar i statsbidrag, ekonomiska obalanser).
 Prognos presenteras för nämnd under april månad. Prognosen baseras på ett utfall efter årets första tre
månader och en prognos för övriga nio månader (april-december).
 Prognos presenteras för nämnd i juni-augusti. Prognostiserat resultat baseras på utfall efter fem – sex
månader och en prognos på övriga sex- sju månader (juni-december).
 Delårsbokslut per augusti presenteras för nämnder i september-oktober och för kommunfullmäktige i
november. I samband med delårsbokslutet görs även årets sista helårsprognos. Prognosen baseras på ett
periodiserat utfall efter åtta månader och en prognos för fyra månader (september-december). Prognosen ger
också en tydlig bild utifrån årets faktiska volymer.
 Behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare
uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett.

Prognostiseras nämnden med ett underskott ska förvaltningen få i uppdrag att återkomma med en
handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara specifika samt
realistiska och kan vara såväl kortsiktiga som långsiktiga förändringar. Nämnden ska besluta om att anta
handlingsplanen och successivt följa upp att handlingsplanen efterlevs.
Chefer i Knivsta kommun har ansvar för att göra löpande prognoser för sina respektive verksamheter även
om prognoserna inte presenteras i nämnd. Respektive chef från enhetschef till förvaltningschef har
budgetansvar för sin verksamhet.

Budgetramarnas struktur och uppbyggnad

Kommunfullmäktiges beslut om budget innefattar vilka ekonomiska ramar och mål som gäller för
kommunens olika verksamheter. Den ekonomiska ramen räknas upp för att kompensera för inflation och
löneökningar. I vissa fall justeras ramen utifrån förändringar i volymer, exempelvis ett ökande antal barn i
skolan. Även den politiska ambitionsnivån kan påverka verksamheternas tilldelning. En utebliven eller
tillräcklig uppräkning innebär ett effektiviseringsbehov för verksamheterna samt en handlingsplan för
ekonomi i balans.
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Föregående
års budget

Nästa års
budget

Satsningar

Indexuppräkning

Volymjustering
9

Utöver ramfördelningen kan verksamheternas budgetar finansieras via externa taxor, avgifter samt med
interna ersättningar. Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter. Modellen för interna ersättningar
och intern prissättning syftar till att visa en rättvisande resultaträkning och kostnadsredovisning samt att styra
beslut vad avser inköp, volym, kvalitet och leverantör. Nivån på uppräkningen av interna ersättningar och
interna prissättningar fastställs i samband med beslut om Mål och budget.

Investeringsramar

Kommunfullmäktiges beslut om mål och budget innefattar även verksamheternas investeringsramar.
Investeringen ska ha en nyttjandeperiod (livslängd) överstigande tre år och uppgå till ett värde av minst ett
prisbasbelopp. I annat fall kostnadsförs den direkt i driftredovisningen. Varje investering generar framtida
driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader som består av internränta och avskrivningar.
Avskrivningstiderna varierar således beroende på objektets uppskattade nyttjandetid. Beviljade medel för
investeringsprojekt innebär inte per automatik en utökad driftbudget. För vidare information se
investeringsriktlinjer.

Så får vi styrmodellen att fungera?

Hela kommunkoncernen bär ansvaret för att styrmodellen och dess innehåll ska få genomslag och skapa
goda resultat. Knivstas styrmodell tydliggör uppdrag, kultur och ledning, vilket bland annat kräver en
kontinuerlig diskussion kring Knivstas definition av tillitsbaserad styrning och ledning. Alla delar av
organisationen har ett ansvar att förstå och dela innehållet i styrmodellen och skapa arbetssätt för att följa
respektive del. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa upp hur styrmodellen fungerar och följs.
Detta sker i dialog med nämnder och bolag.
Vid behov ska anvisningar och rutiner tas fram inom olika områden. Varje chef ansvarar för att hålla sig
uppdaterad kring de anvisningar som gäller och kommunicera till sina medarbetare. Dokumentation kring
ledning och styrning sker huvudsakligen i det kommungemensamma beslutsstödsystemet Stratsys. En
översyn av styrmodellen ska göras vart fjärde år. Ekonomichef är dokumentansvarig och ansvarar därmed för
revideringen.

Bilden beskriver ordningen för budgetramarnas struktur och uppbyggnad. En rutin gällande principer för
resursfördelningsmodell i Knivsta finns som stöd för beskrivningar ovan.
9
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Ordlista
Aktivitet: Aktivitet är en handling som är en del i verksamhetens process och bidrar till att uppfylla
ett mål för verksamheten. Aktiviteter finns i de olika verksamheterna och beslutas på tjänstemannanivå.
Aktivitetsplan: En aktivitetsplan beskriver de aktiviteter som planeras på enhetsnivå och som ska bidra till
att målen uppfylls.
Civila samhället: Del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av det offentliga, staten
eller kommuner.
Delårsrapport: Delårsrapporten innehåller en uppföljning av verksamhet och ekonomi för årets första åtta
månader. Delårsrapporten granskas av kommunens revisorer och godkänns av kommunfullmäktige.
Förändringsledning: Ett tillvägagångssätt för att förflytta en organisation till ett önskat läge.
Förtydligande av tillitsbaserad/tillitsfull styrning och ledning: I dokumentet använder vi begreppen
tillitsbaserad och tillitsfull synonymt med varandra. Tillitsfull styrning och ledning är den formella
benämningen, men i löptext har vi i första hand valt att använda oss av begreppet tillitsfull styrning och
ledning.
Kommunalförbund: Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna
överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk
person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara en slags
specialkommun.
Kommunfullmäktigemål: Kommunfullmäktiges mål baseras på visionen som kommunfullmäktige beslutat
och är inriktningsmål och målen anger vilken inriktning som kommunens verksamheter ska ha under
kommande mandatperiod.
Månadsuppföljning: Månadsuppföljning innebär att något kontrolleras och följs upp månadsvis och sedan
presenteras till nämnder och styrelser.
Nyckeltal: Nyckeltal mäter resultat i form av förändrade tillstånd som kommunens verksamhet är tänkt ska
bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. Ett nyckeltal inte är en absolut sanning utan ska ses
som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på rätt väg mot målet.
Nyttorealisering: Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa att nyttan med de
förändringar vi avser genomföra uppnås. Nyttorealisering är relaterat till förändringsledning.
Förändringsledning handlar om att på ett strukturerat sätt leda människor genom en förändring i syfte att
realisera de önskade nyttorna. För att en införd lösning ska användas som det är tänkt, och därmed ge
förväntad nytta, behöver arbetssätt förändras.
Nämndmål: Nämndmål är de mål som tagits fram av nämnden. Nämndmålen sätts i dimensionen
verksamhet eller resultat. Nämndmålen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.
Politik: Förtroendevalda politiker som verkar i kommunen och valts av kommunens medborgare.
Process: En serie upprepade aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst.
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Resultat: Resultat är värdet av något som genomförts. Det handlar om vad verksamheten uppdrag leder till
och vad invånarna får ut av den. Resultat mäts på olika sätt beroende på verksamhet, till exempel
utbildningsresultat eller nöjdhet.
Resurser: Resurser är de medel som avsätts för verksamheten och som finns i form av personal, lokaler,
material med mera.
Styrmodell: En styrmodell är den övergripande filosofi som avgör hur styrningen av en organisation och
dess delar ska utformas. Den tydliggör också ansvar och uppdrag. För att en styrmodell ska fungera som ett
användbart verktyg behöver den vara väl känd för den som verkar inom organisationen.
Tertialuppföljning: En tertialuppföljning utgör en del av uppföljningen under ett år. I tertialrapporten
lämnas en prognos och kommentarer kring verksamhet och ekonomi baserad på fyra månader.
Verksamhet: Verksamheter är de rörelser kopplade till aktiviteter som kommunen levererar för att uppnå
olika former av resultat. Organisering och kompetens har stor betydelse.
Verksamhetsplan Nämndens planering för ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen innehåller
nämndensverksamhetsmål och resursfördelning inom nämndens verksamhetsområde samt en aktivitetsplan
på hur målen ska uppnås.
Vision: En vision innebär en gemensam ledstjärna som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd.
Årsplan: Kommunfullmäktiges plan för nästkommande budgetår, som utifrån visionen och kärnvärdena
anger politiska prioriteringar och mål för verksamheten.
Årsredovisning: I årsredovisningen görs uppföljning av samtliga verksamheter både avseende
måluppfyllelse och ekonomi.
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Handläggare
Linus Wickman
Planhandläggare

Tjänsteskrivelse
2021-03-18

Diarienummer
KS-2020/799

Kommunstyrelsen

Planbesked för enfamiljshus, Halmby 1:5
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för Halmby 1:5.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av bostäder.
Bakgrund
Det har inkommit en ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för del
av Halmby 1:5. Syftet är att pröva möjligheterna för att uppföra bostäder. Området är inte
detaljplanelagt men fastigheten innefattas delvis av riksintresseområde för kulturmiljövård.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig negativa till att pröva lämpligheten av detta förslag i en
detaljplan.
I kommunens VA-plan är Halmby ett utredningsområde med högt bebyggelsetryck. Allmänt
VA måste utredas innan någon ytterligare bebyggelse kan tillskapas. Behovet av kommunalt
VA ska utredas i samband med val av VA-lösning för Lagga Kyrkby. Sökande har i sin
ansökan angett en enskild VA-lösning till dess en annan lösning är på plats för området.
Roslagsvatten har i sina yttranden till samhällsbyggnadskontoret framfört sina synpunkter
och anser att en enskild VA-lösning inte är acceptabel på den föreslagna platsen. Utöver
detta anser Roslagsvatten att området behöver ses över i sin helhet, tillsammans med Lagga
Kyrkby för att utreda en översiktlig VA-lösning. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen
att det i dagsläget saknas förutsättningar för att på ett lämpligt sätt hantera vatten- och
avloppsförsörjningen.
Ansökan överensstämmer med översiktsplan 2017 till viss del.
Planområdet
Fastigheten Halmby 1:5 är beläget i norra delen av Knivsta kommun. Området är ett ca 5,5
ha stort. Området består av skogsmark.
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Figur 1 Kartbild över det aktuella området
Förutsättningar Översiktsplan 2017
I översiktsplanen från 2017 är fastigheten en del av kommunens landsbygd. Vid planering av
ny bostadsbebyggelse prioriteras Knivsta tätort och Alsike jämfört med landsbygden. Vid
utveckling av bostadsbebyggelse på landsbygden prioriteras byarna Vassunda, Lagga samt
Östuna/ Spakbacken. Det är även tänkbart att planera bebyggelse längs vägar som
sammanbinder ovannämnda orter med Knivsta tätort och Alsike. Eftersom översiktsplanen
öppnar upp för viss bebyggelse längs vägar som sammanbinder Lagga med Knivsta tätort
och Alsike, så bedöms förslaget överensstämma med översiktsplanen 2017 till viss del.

Figur 2 Översiktsplan 2017, aktuellt område inringat i rött
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Tidigare ställningstaganden
Området är inte planlagt sedan tidigare.
Natur
Det finns inga utpekade naturvärden på fastigheten samt saknas det skogliga värden
registrerade i Skogsstyrelsens karttjänst skogens pärlor. De arter som är inrapporterade i
Artportalen är fåglar som rör sig öster om fastigheten, längs Långhundraleden. Det är oklart
vilka värden som finns på fastigheten idag, detta eftersom området ligger så långt bort från
tätorterna.
Storån är sannolikt recipient för dagvatten från fastigheten. Storån är en del av Natura 2000området Sävjaån-Funbosjön. Fastigheten ligger inte diktan vattendraget men bör ändå
beaktas. Storån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Ån har
miljökvalitetsnorm god ekologisk status 2027, men föreslaget ny målår år 2033. Beslut om
det nya målåret kommer att tas under 2021. Dagvattenhanteringen inom det föreslagna
planområdet måste bidra till möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen för ån.
Riksintresse för kulturmiljövård
För delar av området gäller riksintresse för kulturmiljövård. Kulturmiljöområdet omfattar
forntida betydande kommunikations - och fornlämningsmiljöer med ett stort antal
monumentala fornlämningar från framför allt yngre järnålder som tillsammans med
odlingslandskap, herrgårdsmiljö, torp- och bymiljö ovanligt tydligt speglar områdets historiska
utveckling.
Teknisk infrastruktur
Enligt kommunens VA-plan är Halmby ett utredningsområde som i dagsläget har en befintlig
VA-försörjning med enskilda brunnar och enskilt avlopp. VA-planen anger att det finns ett
högt bebyggelsetryck, dock krävs det att allmänt VA utreds innan någon ytterligare
bebyggelse kan tillskapas. Behovet av kommunalt VA ska utredas i samband med val av VAlösning för Lagga Kyrkby. I Lagga Kyrkby finns ett befintligt verksamhetsområde som
behöver utökas. Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen
har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Sökande har i sin ansökan
angett en lokal VA-lösning tills dess en annan lösning är på plats för området.
Roslagsvatten har i sina yttranden till samhällsbyggnadskontoret framfört sina synpunkter om
ansökan. Roslagsvatten anser att större gemensamma va-anläggningar inte är lämpliga
eftersom lagen om allmänna vattentjänster anger att kommunen har ett ansvar för VAförsörjningen av större områden. Det innebär att om den gemensamma avloppslösningen
inte fungerar eller om samfälligheten inte längre önskar driva anläggningen kan krav komma
att ställas på att va-huvudmannen ska ordna VA-försörjningen. I det fall den utförda
anläggningen inte är fullt så lätt att ta över eller ansluta till ett centralt system som sökanden
framställer så finns det risk för dubbla va-kostnader för både fastighetsägare och vahuvudman. Därmed är den sökandes föreslagna VA-lösning inte acceptabel. Roslagsvatten
anser att det krävs att området ses över i sin helhet, tillsammans med Lagga Kyrkby för att
utreda en översiktlig VA-lösning.
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Det kommunala reningsverket i Knivsta har inte kapacitet att ta emot avloppsvatten från alla
de bostäder och verksamheter som kommunen planerar för. Av de pågående planarbeten
som kommunen arbetar med görs kontinuerligt en prioritering av vilka detaljplaner som kan
anslutas till befintlig kapacitet eller inte.
Ekonomisk konsekvensanalys
Då beslutet föreslås bli negativt ändras inte rådande förhållanden. Beslutet genererar
därmed ingen kostnad för kommunen.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Avgift planbesked
Negativt planbesked, stor åtgärd 22 848 kr
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-18
Ansökan med bilagor
Yttranden från Roslagsvatten
Beslutet ska skickas till
Akten
Planenheten
Sökande
Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Inget förändras i och med detta beslut.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Yttrande på begäran om planbesked, Halmby 1:5
En förfrågan om planbesked har inkommit till Knivsta kommun för Halmby 1:5, där sökande vill
möjliggöra 22 enfamiljshus.
En fråga som blir relevant för den här planförfrågan är hur Halmby och den önskade exploateringen
ska VA-försörjas – med ledning till Alsike eller lokalt, och vilken kapacitet ska en sådan anläggning
ha. VA-planen anger att Halmby ska beaktas samtidigt som man utreder lämplig VA-lösning för
Lagga kyrkby. Området ligger idag ca 3 km från närmaste VA-ledningar.
Enligt VA-planen är Halmby ett utredningsområde med högt bebyggelsetryck. Enligt VA-planen ska
samhällsutvecklingsnämnden ta fram en modell för hur utredningar av utredningsområden ska
genomföras, utreda behov av allmänt VA i utpekade utredningsområden samt utreda former för
planläggning av VA-utbyggnadsområden. Enligt VA-planen ska VA-utbyggnad för Lagga Kyrkby ske
under perioden 2022–2026. VA-planen anger att VA-utbyggnad kräver ny detaljplan för området.
Det pågår just nu inget planarbete för Lagga kyrkby, och någon VA-utredning för området pågår
därför inte heller. Inom ramen för planprogrammet för Lagga kyrkby har en övergripande VAutredning tagits fram där två alternativ presenteras för Lagga, och där den ena lösningen inkluderar
Halmby. För att göra en fördjupad VA-utredning som också blir relevant som beslutsunderlag
behöver kommunens (inkl. exploatörers) samtliga bebyggelseplaner för området i sin helhet
beaktas.
Om man skulle komma fram till att en anslutning av Lagga bäst sker genom överföringsledningar via
Halmby till den centrala VA-anläggningen i Alsike/Knivsta och att området i fråga för remissen då
ansluts till den centrala VA-anläggningen så behöver även kommunfullmäktige först ta beslut om
hur Knivsta kommun ska lösa sin framtida avloppsreningskapacitet. Kapacitet saknas idag för
kommande exploateringar och omvandlingsområden. Efter kommunfullmäktiges beslut ska beslutet
verkställas, vilket beräknas ta 5–10 år.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska VA-huvudmannen ordna med allmänna vattentjänster
om det behövs i ett större sammanhang. Knivsta kommuns strategi för Vatten och Avlopp har
definierat större sammanhang till >30 fastigheter. Det är sannolikt att området, om det tillförs 22
nya fastigheter, kommer utgöra ett större sammanhang och då omfattas av kommunalt ansvar
avseende VA-försörjning. Fastighetsägaren kan då inte välja att ansluta enbart till allmänt
dricksvatten utan ska då även anslutas till allmänt avlopp.
Roslagsvattens ståndpunkt i frågan är därmed, utifrån ett VA-perspektiv, att kommunen kan ställa
sig positiva till ett planbesked under följande förutsättningar
• att kommunen också påbörjar planläggning av Lagga kyrkby och tittar på dessa båda och
eventuellt övriga intilliggande områden med ett helhetsperspektiv
Roslagsvatten
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se
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•
•

att enskild avloppslösning inte kan ses som en acceptabel lösning
att kommunen och exploatören är medvetna om att ett antagande av en detaljplan kan
bromsas av att VA-kapacitet i det centrala reningsverket först behöver finnas på plats.

Med vänliga hälsningar
Terees von Stedingk
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knivsta@knivsta.se

Yttrande på begäran om planbesked, Halmby 1:5
En förfrågan om planbesked har inkommit till Knivsta kommun för Halmby 1:5, där sökande vill
möjliggöra 22 enfamiljshus. Roslagsvatten har tidigare yttrat sig och sökanden har nu kommit in
med kompletterande underlag som Roslagsvatten också får yttra sig om.
Att Roslagsvatten inte anser att större gemensamma va-anläggningar är lämpliga är för lagen om
allmänna vattentjänster anger att kommunen har ett ansvar för va-försörjningen av större
områden. Det innebär att om den gemensamma avloppslösningen inte fungerar eller om
samfälligheten inte längre önskar driva anläggningen kan krav komma att ställas på att vahuvudmannen ska ordna va-försörjningen. I det fall den utförda anläggningen inte är fullt så lätt att
ta över eller ansluta till ett centralt system som sökanden framstället det finns det risk för dubbla
va-kostnader för både fastighetsägare och va-huvudman. Ett exempel där en sådan situation har
fått stora ekonomiska följder är i Västersjö, Knivsta.
Roslagsvatten har förståelse för dilemmat för fastighetsägare och exploatörer som vill kunna
utveckla landsbygden. Vår ståndpunkt i frågan är därmed fortsatt, utifrån ett VA-perspektiv, att
kommunen kan ställa sig positiva till ett planbesked under följande förutsättningar:
•
•
•

att kommunen också påbörjar planläggning av Lagga kyrkby och tittar på dessa båda och
eventuellt övriga intilliggande områden med ett helhetsperspektiv
att enskild avloppslösning inte kan ses som en acceptabel lösning
att kommunen och exploatören är medvetna om att ett antagande av en detaljplan kan
bromsas av att VA-kapacitet i det centrala reningsverket först behöver finnas på plats.

Med vänliga hälsningar
Terees von Stedingk

Roslagsvatten
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se
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Stora
reningsverk
Avloppsrening för samfälligheter
hotell, stugbyar, konferensanläggningar, kommuner etc.
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Hällsnäs konferens och hotell, Mölnlycke.
BAGA Compact reningsverk installerat 2017
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Avloppsrening för samfälligheter
hotell, stugbyar, konferensanläggningar, kommuner etc.

Smarta och flexibla lösningar
som gagnar dig och miljön
Hälsosamt dricksvatten och miljövänliga avloppslösningar känns som en
självklarhet i Sverige på 2000-talet. Verkligheten är tyvärr en annan då
bristfällig teknik ofta innebär lukt och miljöproblem för enskilda avlopp.
Vi på BAGA har efter 25 år i branschen nödvändig erfarenhet och gott
renommé för större avloppsanläggningar. Vi vänder oss till husgrupper,
samfälligheter, fritids och rekreationsanläggningar, mindre kommunala
anläggningar och liknande. Vi arbetar med både markbaserade avloppsanläggningar och reningsverk – flexibelt för att passa ert ändamål
och budget.
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Smarta och flexibla
lösningar på stora problem
Större reningsverk från BAGA ger dig känslan och kvaliteten hos
ett kommunalt reningsverk med all den trygghet och effektivitet som om du vore kopplad till kommunalt avlopp.
Styrning och kontroll på distans

Helhetslösningar

Våra produkter bygger på mångårig kunskap och beprövad teknik, vilket ger en mycket hög driftsäkerhet.
Alla större anläggningar är utrustade med digital
driftskontroll, fjärracess, som håller ner antalet besök från drifttekniker och ger dig total kontroll över
verkets status.. Många funktioner kan också styras på
distans via F-SMS systemet och vår nylanserade app.

Våra större avloppsanläggningar anpassas alltid efter
kundens behov, möjligheterna på plats och för de
miljökrav som råder för den valda platsen. Vår projektledare driver helheten från inledande projektering
/ riskanalys, planering och ledning under installationsarbete samt uppstart och kundutbildning. Vårt
helhetsgrepp innefattar även dricksvattnet, både vad
gäller dess lukt och smak såväl som effekten det
kan ha på avloppsverket. BAGA är lätta att arbeta
med och ger trygghet under projektet och decennier
framöver.
Os mil ipsam sintios sunditaeped entempor aut quam
dolupta tiamenis experioEritiatis exere, ut earum
velit ex eum lam ut aut evenda iusandebis moloreius
modios destem vent expedicto il ea escit volupti orporem persper spides aut hillestis ditemol upitibusam
remporem repe sitium vero quiaecere dolorer spicit

Modulbaserade system
Reningsanläggningarna byggs upp kring ett modulsystem av glasfibertankar där anläggningen enkelt
kan anpassas efter antalet hushåll och kundens
behov. I reningsverkets hjärta, bioreaktorn sker den
biologiska reningen. BAGA använder sig av så kallad
fixfilmsteknik där bakterierna som bryter ner föroreningarna bor på ett bärarmaterial till skillnad från
aktivslamprocesser.
Bakterierna ges en optimal syresättning
genom luftdiffusorer i tanken. Fördelarna med fixfilmstekniken är bland
annat stabilare drift, mycket låg
slamflykt och en skyddad bakteriestam. BAGAs anläggningar
har en generös process- och
funktionsgaranti som
gäller i 10 år.

1

8

2
3

4
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Vi kan erbjuda en lösning för alla förutsättningar oavsett var i landet
du befinner dig. Du väljer mellan markbaserad rening med infiltration/markbädd eller modulbaserade reningsverk med fixfilmsteknik
BAGA Easy XL

BAGA Compact

Stabila avloppsanläggningar baserade på traditionell
markbaserad rening med alla dess fördelar. Anläggningarna används med fördel för permanentboende
i större husgrupper men klarar också ojämna belastningar under året som t.ex i stugbyar, konferens- och
fritidsanläggningar m.m.

BAGA compact är en serie reningsverk avsedda för
samfälligheter och husgrupper från 10 hushåll och
uppåt, uppbyggda kring ett modulsystem av glasfibertankar där anläggningen enkelt kan anpassas efter
antalet hushåll och kundens behov.

Fördelarna med BAGA Easy
ligger i inbyggd hygienisering, hög reningsgrad, enkel
het, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella
reningsverk.

Compactserien baseras på BAGAs patenterade
slamavskiljningsteknik med förfällning som ger en
extremt effektiv avskiljning av slampartiklar. Detta
ger optimala förutsättningar för effektiv rening i den
fortsatta processen, se vidare beskrivning och bild
nedan.

Hygienisering

9

6

7

5

Bästa
hälsoskydd

I de fall man inte kan släppa det renade avloppsvattnet till recipienten direkt utan att säkerställa
att vattnet har en god hygienisk status kan man
behandla det med antingen UV-ljus eller låta det
passera en hygieniseringsbädd för att säkerställa
smittskyddet. Orsaken till att hygienisera kan vara
att det renade vattnet släpps ut i anslutning till
en dricksvattentäkt, badplats eller liknande, vilket
medför att det absolut inte får komma med sjukdomsframkallande bakterier.

1.

Pumpstation 1

6.

Slamavskiljare 2

2
3.
4.

Reservoar
Slamavskiljare 1
Bioreaktor 1

7.
8.
9.

Pumpstation 2
Slamsilo
Servicehus

5.

Bioreaktor 2

10. Infiltrationsbädd
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Länken mellan vatten och avlopp
Det hänger ihop
Alla som har enskilt avlopp har också eget vatten.
Det hänger ihop, det vatten som kommer in i huset
påverkar avloppet. Kanske har du en avloppslösning
som inte fungerar på grund av ditt vattens egenskaper?

Egen brunn
Dricksvattenrening

Eget avlopp
Avloppsrening

Eller så fungerar avloppet, men vattnet är för kalkrikt? Då kan en vattenspecialist göra vattnet mjukare, men kanske på bekostnad av att avloppssystemet reagerar. Du hör själv, det behövs en aktör
som länkar samman vatten och avlopp och skapar
smidiga helhetslösningar. Det kan vi på BAGA och
lanserade under 2017 vårt vattenfiltersortiment.

Dricksvattenrening
BAGA levererar högkvalitativa kompletta vattenfilterlösningar för hushåll med egen vattenförsörjning.
Våra vattenreningsspecialister erbjuder personlig rådgivning, antingen via telefon eller tidsbokade hembesök. Vi gör de undersökningar och tar de prov vi behöver för att kunna erbjuda en lämplig lösning. När allt
är installerat har du både ett bra vatten och ett optimerat avloppssystem.

Allt kompetens under ett tak
Vi på BAGA har ända sedan starten 1992 utvecklat
och konstruerat våra produkter under eget tak. Vi
sätter en ära i att alltid sträva efter den bästa lösningen och inte kompromissa med reningsresultaten från
våra produkter. Vi bor i ett land med ständigt låga
vatten- och lufttemperaturer under det kalla halvåret
och vet att reningsprocesserna och produkterna måste vara konstruerade för det.
Därför testas våra produkter i Sverige i kalla förhållanden under lång tid för att verifiera att du som användare med gott samvete kan släppa ut det använda
vattnet till naturen igen. Därför sker BAGAs
konstruktions- och utvecklingsarbete på
vårt huvudkontor i Karlskrona i samarbete med testinstitutioner som RISE
(f.d. SP statens provningsanstalt) och
i egna teststationer runt om i landet.
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Service & support
Vi har kompetensen
På BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation som vi genom åren byggt upp. Som kund kan du
alltid ringa oss och få hjälp direkt via telefon.
Till exempel kan du få svar på frågor och beställa
delar till din anläggning. Här möts du av medarbetare
med mångårig kompetens, som kan ge dig svar på
dina funderingar. Hit vänder du dig om du har frågor
om din anläggning, avtal, installationer med mera.
Ibland händer det, trots våra driftsäkra lösningar,
oväntade saker. Då rycker våra serviceteknikerut.

Vi har egen personal som utgår från Karlskrona,
Göteborg och Nyköping. I övriga landet samarbetar vi
med BAGA-utbildade serviceentreprenörer, som kan
våra produkter lika bra som vi själva.
På BAGA arbetar vi också med driftövervakning via
SMS. Det håller koll på våra avtalskunders anläggningar och säkerställer att allt är som det ska. Skulle
något se konstigt ut får kunden och vi helt enkelt ett
larm via SMS och kan åtgärda felet.

Pumpstationer

Tryckledningssystem

Kompus är en serie kompletta pumpstationer helt
färdiga för anslutning. Pumpstationerna tillverkas
i glasfiber och levereras inklusive automatik och
pumpar. Diametrar från 400 till 3000 mm. Användningsområde Avsedda för avlopp, tryckavlopp, och
dagvatten. Kompus levereras helt enligt kundens
önskemål eller i standarutförande Förankringsfläns
De markförlagda pumpstationerna är försedda
med förankringsfläns som förhindrar att stationen
ändrar sitt läge.

Vi har lång erfarenhet av tryckledningssystem där
fler pumpstationer kopplas ihop och löser transporten av avloppsvatten geografiskt i kuperad terräng
eller över långa sträckor. Våra pumpstationer kan
förses med en stor mängd olika pumpar för att lösa
de mest komplicerade bla. bla...
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stallation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt
betyder något. BAGA gör rent på riktigt.
I BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (1–200
hushåll), vattenverk, vattenfilter, biomoduler, pumpar,
pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare, slutna tankar och
kemikalietankar.

Miljövänligt avlopp & hälsosamt dricksvatten - åt alla!

BAGA:s kundlöfte

BAGA…
… värnar om miljön
Vi levererar marknadens mest driftssäkra enskilda avlopp
med låga utsläppsvärden. ”Vi tar hand om dig och ditt vatten”.
… är branschledande
Enskilt vatten och avlopp – det hänger ihop! Vår samlade
kompetens inom såväl dricksvatten- som avloppsrening gör
oss unika. Vi har gedigen erfarenhet och kunskap för att möta
kundernas totala behov och strävar ständigt efter enkelhet vid
installation.
… är ett tryggt val
Vi erbjuder marknadens bästa kundservice gentemot såväl
slutkunder, entreprenörer som kommuner. Kunder bemöts
ansvarsfullt, snabbt och professionellt. Långsiktigt och stabilt!
… är prisvärda
Egen innovativ teknikutveckling möter svenska behov och högt
ställda krav till lägsta totalkostnad.
… tänker lite längre
Vi utbildar och informerar myndigheter, marknadsaktörer,
kunder och medarbetare för att värna om vår generations
framtida miljöansvar.

Vi vägleder, och höjer värdet för våra kunder på alla plan genom att applicera vår gedigna SAKKUNSKAP inom vatten- och
avloppsrening. Vi håller vad vi lovar, är ödmjuka och objektiva
– men också resoluta och konsekventa när så krävs.

Rent vatten. Rent Samvete.

www.baga.se
BAGA Water Technology
Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona
Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se
Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Växjö • Umeå
Alingsås • Örebro • Stenungsund • Uddevalla • Västerås..

Vi strävar efter ”hälsosamt dricksvatten & miljövänliga avlopp
– åt alla”. Våra produkter och tjänster är lättillgängliga och
enkla att använda. Vår spetskompetens – tillsammans med
kompetenta, långsiktiga partners – ger TRYGGHET idag och i
framtiden.
INNOVATION är vårt ledord, vi kan alltid bli bättre! Vi driver
utvecklingen genom att följa forskning samt söka inspiration
från kunder, kollegor och partners för att leverera ännu effektivare lösningar.

1802• Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar
lösningar inom vattenhantering. Vi har flera internationella
patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt forskar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte
nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett
miljöperspektiv märks på produkternas testresultat.
Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig in-
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Förstudie Halmby 1:5

Detta brev är en skrivelse på kommunens svar gällande insänd planansökan för fastighet
Halmby 1:5 i Knivsta Kommun.
Svar från Samhällsbyggnadskontoret på vår ansökan:
Den främsta frågan för den här planförfrågan har varit Halmby och hur den önskade
exploateringen ska VA-försörjas. Kommunen har remitterat ansökan med roslagsvatten som
har resonerat kring kommunens VA-plan och delgett deras synpunkter.
Det sökta området ligger idag ca 3 km från närmaste VA-ledningar. Enligt VA-planen är
Halmby ett utredningsområde med högt bebyggelsetryck och det anges att Halmby ska
beaktas samtidigt som man utreder lämplig VA-lösning för Lagga kyrkby. Enligt VA-planen
ska VA-utbyggnad för Lagga Kyrkby ske under perioden 2022–2026. VA-planen anger att VAutbyggnad kräver ny detaljplan för området. Det pågår just nu inget planarbete för Lagga
kyrkby, och någon VA-utredning för området pågår därför inte heller. Inom ramen för
planprogrammet för Lagga kyrkby har en övergripande VA-utredning tagits fram där två
alternativ presenteras för Lagga, och där den ena lösningen inkluderar Halmby. För att göra
en fördjupad VA-utredning som också blir relevant som beslutsunderlag behöver kommunens
(inkl. exploatörers) samtliga bebyggelseplaner för området i sin helhet beaktas.

Adress: Bondegatan 22
116 33 Stockholm

telefon: 070-543 58 24
rein@rum-arkitekter.se
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Om man skulle komma fram till att en anslutning av Lagga bäst sker genom
överföringsledningar via Halmby till den centrala VA-anläggningen i Alsike/Knivsta och att
området i fråga för remissen då ansluts till den centrala VA-anläggningen så behöver även
kommunfullmäktige först ta beslut om hur Knivsta kommun ska lösa sin framtida
avloppsreningskapacitet. Kapacitet saknas idag för kommande exploateringar och
omvandlingsområden. Efter kommunfullmäktiges beslut ska beslutet verkställas, vilket
beräknas ta 5–10 år.
Planansökandes skrivelse:
Planansökan innehåller ca 22 tomter för enbostadshus på fastighet Halmby 1:5 enl bild sid 1.
Kommunen har i sitt svar angivit att planerna för VA-lösning till Lagga Kyrkby är det som
hindrar denna detaljplan. Detta område skulle kunna bli ett pilotprojekt för byggande på
Knivstas kommuns attraktiva landsbygd.
Vårt förslag är att anlägga en avloppslösning med rening och vattentäkt lokalt inom
fastigheten. VA-lösningen kommer att projekteras i samråd med kommunen så att den dag
som en kommunal VA-ledning dras till Halmby eller förbi, kommer området att med en
anslutningspunkt enkelt kunna anslutas utan att behöva gräva in i området.
Med denna lösning kan Knivsta Kommun kontrollera och koncentrera byggnationer ute på
landsbygden utan att allt ska vara avhängt på datumet för den slutliga framtida
avloppslösningen. Med dagens bebyggelsetryck är det positivt att kunna arbeta på 2 fronter
samtidigt. Utbyggnad av det kommunala VA-nätet samt tillfredsställa efterfrågan av
attraktiva tomter på landsbygden.
Knivsta Kommuns översiktsplan anger att Halmby ligger vid ett stråk som förbinder
utvecklingsområden, som kan utvecklas med ny bebyggelse. Genom att påbörja denna
föreslagna exploatering skulle man kunna lätta något på det bebyggelsetryck som angetts.
Vårt förslag är mindre, väl avgränsat och skulle inte försvåra ett framtida större och vidare
planprogram. Det skulle binda ihop dagens befintliga villaområde med idrottsplatsen.
Därmed ökar tillgängligheten för allmänheten och boende att nå idrottsplatsen ifrån söder.
I dagsläget finns det flera lediga platser på Lagga skola, enligt Sofie Eskhult, rektor på Lagga
och Långhundra skola. Det är viktigt att fylla skolorna på landsbygden och exploatering i
området skulle vara positivt.
Halmby skulle vitaliseras med detta förslag och den lokala fotbollsföreningen skulle både få
nya medlemmar, och en möjlighet att vid reglering kunna kostnadsfritt överta den delen av
fotbollsplanen som idag ligger på rubricerad fastighet. (ses i nordöstra hörnet på bild sida 1.)
Vi vill främja föreningslivet på landsbygden.

Adress: Bondegatan 22
116 33 Stockholm

telefon: 070-543 58 24
rein@rum-arkitekter.se
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ÖP 2017
Vid positivt besked av Knivsta Kommun kan den föreslagna exploateringen utföras och
kommunen skapar 22 stycken tomter för enbostadshus på ett förhållande snabbt och enkelt
sätt. Dessa tomter löser inte Knivsta kommuns brist på villatomter, men det skulle bli ett
enkelt tillskott för de människor som vill bo stadsnära på landet med bra pendlarläge.
Väljer kommunen att låta oss göra detaljplanen som en ”byggherreplan” är vi övertygade om
att det skulle bli en bra lösning och inte behöva belasta samhällsbyggnadskontoret. Vi har
tidigare erfarenheter av detta och fastighetens mindre och enklare utformning är lämplig för
Kommunen att prova på denna typ av samarbete.
Vi gör i inledande skede:





samtliga externa/interna undersökningar, dvs en ordentlig genomarbetad
grundinformation att ta hänsyn till under detaljplanearbetet.
presentera en vatten- och avloppslösning via en extern fördjupad VA-utredning som
inom området hanteras med reningsverk samt gemensamt pumphus. Lösningen är
förberedd och projekterad för framtida inkoppling av det kommunala avloppet som
eventuellt dras ut till Lagga kyrkby. Bifogar ett av flera alternativ till reningssystem för
denna mängd hushåll.
ta fram ett förslag på detaljplan som Knivsta kommun granskar/lämnar synpunkter
och godkänner när samtliga parter är nöjda.

Adress: Bondegatan 22
116 33 Stockholm

telefon: 070-543 58 24
rein@rum-arkitekter.se
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Sist men inte minst vill vi nämna att för ca 20 år sedan var dåvarande kommun (Uppsala
Kommun) mycket positiva inställda till denna exploatering. Det som hände då var att man
inte ville starta denna process som kort efter skulle hamna på nybildade Knivsta Kommuns
bord. Det var redan då ett mycket lämpligt område att bebygga. Med dagens efterfrågan om
attraktiv tomtmark anser vi det är läge att återuppta detta arbete ca 20 år senare. Dagens
reningsteknik för lokal hantering av avlopp skiljer sig dessutom anmärkningsvärt mot för 20
år sedan.

Vi hoppas ni anser att vår planansökan är intressant och svarar gärna på frågor och
funderingar.

Adress: Bondegatan 22
116 33 Stockholm

telefon: 070-543 58 24
rein@rum-arkitekter.se
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Handläggare
Carin von Köhler
Titel: kommunekolog

Tjänsteskrivelse
2021-03-18

Diarienummer
KS-2020/839

Kommunstyrelsen

Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 inbjudan att lämna synpunkter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande daterat 2021-03-18.
Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt genomför samråd om hur sjöar,
vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.
I samrådet ingår:
 Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
 Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
 Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Bakgrund
Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska
myndigheter och kommuner. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet som syftar till att
vi ska förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem. I Sverige har de fem
vattenmyndigheterna ansvaret för vattenförvaltning i varsitt distrikt
Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler på sex år. Därefter börjar arbetet om igen med
samma moment, men med utgångspunkt i de kunskaper de inblandade samlat på sig under
den förra cykeln. Vattenmyndigheterna tar fram en förvaltningsplan för de kommande sex
åren. En cykel inleds med kartläggning utifrån befintliga data från miljöövervakning. Detta
utgör sedan underlag för klassificering av hur vattnen mår för att bestämma
miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna säger vilken kvalitet, status, ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt.
Huvudregeln är att alla vatten ska uppnå god kvalitet. Det finns också ett försämringsförbud
som innebär att statusen inte får försämras. De åtgärdsprogram som tas fram till varje ny
förvaltningscykel beskriver hur miljökvalitetsnormerna ska nås. I åtgärdsprogrammet finns
administrativa åtgärder som aktörer är skyldiga att genomföra beskrivna. Kommunen är en
av de aktörer som berörs. Kommunen berörs också indirekt av åtgärder som andra
myndigheter, tex Länsstyrelsen och boverket, blir skyldiga att genomföra.
Vattenmyndigheterna har begärt att synpunkter lämnas genom ett särskilt formulär.
Förvaltningens synpunkter har sammanställts så som myndigheterna har önskat
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Ekonomisk konsekvensanalys
Remissen har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen. Om föreslaget
åtgärdsprogram antas måste resursfördelningen till vattenförvaltningsarbete synas och
eventuellt revideras för att kommunen ska kunna genomföra åtgärder.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-18
Förslag till yttrande 2021-03-18
Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Miljökonsekvensbeskrivning
Beslutet ska skickas till
Akten
Park- och naturenheten
Vattenmyndigheten, norra Östersjöns vattendistrikt

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet rör endast ett remissvar.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Samråd inom vattenförvaltning
Knivsta kommun har följande synpunkter på handlingar som berörs av samråd inom
Vattenförvaltning 1 november -30 april 2021.

Generella synpunkter
Handlingarna som ingår i samrådet är välformulerade och lätta att förstå.
Det går inte att utläsa huruvida föreslagna åtgärder kommer att resultera i att
miljökvalitetsnormerna nås. En tydligare koppling mellan VISS och åtgärdsprogram behövs
för att underlätta förståelsen av vilka förväntningar och möjligheter som finns för
kommunen att bidra i åtgärdsarbetet för förbättrad vattenkvalitet.
Hur återrapporteringen av genomförda åtgärder sker är oklart. De åtgärder för att förbättra
mkn som sker inom detaljplanering syns inte idag.
Vattenarbetet är komplext och omständligt. Vattenmyndigheterna påpekar att
genomförandetakten måste öka. Vattenförvaltningens organisation så som den är idag
kräver mycket administrativa resurser. Utmaningen för Vattenmyndigheterna ligger i att
förenkla arbetet så att mer resurser kan läggas på åtgärdsarbete och samordningen av den,
istället för framtagande av regionala och/eller lokala planer som också de är så komplexa att
de kanske försvårar mer än underlättar det operativa vattenarbetet.
Ett löpande, samordnat, operativt arbete mellan kommun och Länsstyrelse vad gäller
miljöövervakning, åtgärdsprioritering, åtgärdsarbete och uppföljning vore idealiskt. I ett
sådant samarbete skulle Länsstyrelsen agera expertstöd i tolkningen av vattendirektivet och
bedömningarna i VISS och kommunernas kunskaper och data om vattenförekomsterna
skulle kunna samlas in och användas systematiskt.

Gällande Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 1: Planering
Åtgärden betonar vikten av samarbete mellan olika aktörer. Knivsta kommun vill påpeka att
också samverkan är resurskrävande och att ett långsiktigt, samordnat vattenarbete kräver
långsiktig, samordnad finansiering. Ett större samordningsstöd från Länsstyrelsen skulle
välkomnas av Knivsta kommun.
I motiveringen till åtgärden står att i förvaltningscykel 2021–2027 behöver genomförandet
av åtgärdsprogrammet i än högre grad än hittills integreras i åtgärdsmyndigheternas
ordinarie verksamhet och löpande förvaltning, i samhällsplaneringen i stort och i ordinarie
Knivsta kommun
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
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myndighetsutövning eftersom åtgärdstakten på många områden behöver öka för att
(vattendirektivet)s mål ska uppnås. Det står också att en strukturerad planering för att
konkretisera de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet ökar förutsättningarna för
att viktigt nationellt vägledningsarbete kan prioriteras, att miljökvalitetsnormerna bevakas i
tillsyn och prövning, likväl som att rätt åtgärd kan väljas på rätt plats utifrån specifika
förutsättningar och behov.
Knivsta kommun menar att denna åtgärd är en tandlös påminnelse om att vattenarbetet
hittills inte har nått förväntat resultat, samtidigt som ansvaret för att lösa problemen knuffas
vidare till olika aktörer utan att några nya lösningsförslag beskrivs.
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 2: Rapportering
Mer resurser bör läggas på ett systematiskt arbete för återrapportering av genomförda
fysiska vattenvårdande åtgärder än de administrativa.
Kommunerna, åtgärd 1: Vattenplanering
En förvaltningsövergripande vattenplanering i kommunen vore ett bra verktyg. Att ta fram
en sådan, eller en process kring vattenarbetets alla delar, vore dock väldigt resurskrävande.
Knivsta kommun är en medelstor svensk kommun med relativt god ekonomi och hög
tillväxttakt, men har ändå svårt att hitta utrymme i samhällsplaneringsprocesserna för
övergripande vattenfrågor. De kommunala verksamheterna finansieras på olika sätt genom
avtal, taxor och skatter. Bara att utreda hur denna vattenplanering ska finansieras kräver
mycket arbete. Kommunen efterlyser mer tydlighet kring hur åtgärden ska finansieras.
I beskrivningen av genomförandet av åtgärden beskrivs exempel på olika delplaner som kan
behövas som underlag. Vattenplaneringen måste läggas upp på olika sätt i olika kommuner
på grund av deras olika förutsättningar geografiskt och organisatoriskt, men en
mellankommunal samverkan för att bena ut vad den föreslagna vattenplaneringen innebär
vore till stor hjälp.
Kommunerna, åtgärd 2: Miljötillsyn
För att kommunens miljöenhet ska klara de uppdrag i åtgärdsplanen kommer en utökad
styrning, samverkan och tillsynsvägledning behövas. Inspektörer behöver stöd i planering
och prioritering, en personalresurs som det i många kommuner råder brist på. Det är ett
stort ansvar att lägga på enskilda inspektörer att kunna bedöma enskilda verksamheters
påverkan på MKN. Inspektörer kommer behöva stöd i att bedöma hur enskilda
verksamheter, till exempel ett kluster av industriverksamheter i kommunen, påverkar en
vattenförekomst och hur mycket/med vad för att kunna förelägga med rätt åtgärd.
Kommunerna kommer att behöva stöd i hur arbetet för att uppnå miljökvalitetsnormer ska
kombineras med 2 kap. 7 § miljöbalkens rimlighetsavvägning för redan befintliga
verksamheter samt hur ett sådant beslut kan formuleras. Beslut om att ompröva tillstånd är
Knivsta kommun
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
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ett stort ingrepp i en befintlig verksamhet och inspektörer behöver ha mycket på fötterna
för att initiera den processen.
Att bedöma om ett beslut om att tillåta ytterligare verksamheter riskerar att MKN inte
uppnås är svårt. Inte minst gäller detta ytterligare enskilda avlopp nära en vattenförekomst.
Det finns inga tydliga gränsdragningar om när gränsen för utsläpp är nådd. När det gäller
diffusa utsläpp som exempelvis enskilda avlopp har tillsynsmyndigheten att utgå från Havsoch vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17). Det är tydligt att varje kommun tolkar de allmänna råden olika. Mer
samverkan mellan kommunerna kommer behövas för kunskapsutbyte och likvärdiga
bedömningar för att säkerställa att prövningarna blir rättssäkra och att kraven står i
proportion till kostnaderna för fastighetsägare.
Åtgärdstakten för enskilda avlopp är som konstaterat i åtgärdsprogrammet för låg.
Kommuner varierar i storlek, personalstyrka och kompetens. På grund av dessa skillnader
finns det mycket olika förutsättningar för kommuner att arbeta med tillsyn av enskilda
avlopp. Inte minst små kommuner behöver stöttning i att komma igång och följa upp
tillsynen av enskilda avlopp. Det saknas i många fall personal för det förberedande arbetet.
Tillsynen finansieras med avgifter, men planeringen, utvärderingen och prioriteringen
behöver kunna finansieras.
Tillsynsvägledning för mindre jordbruk behövs för att kunna ställa rimliga och effektiva krav
för att MKN ska följas. Det kräver mycket kunskap hos enskild inspektör att göra
bedömningar om risken för läckage och vilka åtgärder som behövs. Då det i viss mån saknas
tvingande åtgärder för att förhindra läckage av näringsämnen behövs stöd i vilka åtgärder
som det ska föreläggas om på vilka platser. Annars finns risk att fel krav på åtgärder ställs,
något som inte gynnar varken miljö eller verksamhetsutövare.
För att byta erfarenhet med kunskap vore det bra med en gemensam samlingspunkt, som en
databas eller ett forum där de involverade i åtgärdsarbetet kan lägga upp resurser som
andra kan ta del av. Indelat efter myndighet och/eller åtgärd. Exempelvis en databas för
kommunernas åtgärd nummer 1, där alla som jobbar med åtgärden kan länka till eller lägga
upp material som hjälper till, diskutera sakfrågor eller byta erfarenheter med varandra.
Sammanfattningsvis har kommunens tillsynsmyndighet ett stort behov av tydlighet och stöd
från övriga myndigheter. Förutsättningarna för att klara uppdraget skiljer sig mycket mellan
olika kommuner, både ekonomiskt, kunskapsmässigt och resursmässigt. Det kommer därför
finnas ett utökat behov av samverkan mellan myndigheter. Det kan bli komplicerat för en
enskild handläggare, som kanske arbetar ensam med miljöskyddstillsyn i sin kommun, att
göra de bedömningar och ställa de krav som behövs.

Knivsta kommun
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se

§ 75 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till yttrande 2021-03-18

4
2021-03-18
Remissvar

Kommunerna, åtgärd 3: Dricksvattenskydd
Också vad gäller skydd av dricksvattentäkter behöver kommunerna ett ökat stöd från Länsstyrelsen
tex vad gäller prioritering av åtgärder för olika täkter.

Kommunerna, åtgärd 4: Fysisk planering.
Åtgärden som föreslås är rimlig i förhållande till det arbetssätt Knivsta kommun har idag,
men det går inte att utläsa om detta är tillräckligt för att nå mkn. Åtgärden förutsätter att
underlag i VISS är tillräckligt tillförlitligt och lättillgängligt.
Åtgärden korrelerar direkt till Åtgärd 1: vattenplanering. Det är inte helt tydligt
gränsdragningen dem emellan.
Lagstiftningen som rör dagvatten behöver förtydligas med avseende på olika aktörers ansvar
för dagvattenhanteringen. Det behövs också ett tydligare lagstöd som medger att VAhuvudmannen/kommunen ställer krav på fastighetsägare att de ska ha en hållbar
dagvattenhantering (fördröjning och rening) på den egna fastigheten. Även PBL behöver
utvecklas för att ge kommunerna de redskap som behövs för att reglera dagvattenfrågan i
detaljplaneprocessen.
För att nå MKN är det viktigt att veta vilka föroreningskällor (markanvändning, förorenad
mark, enskilda avlopp med mera) som finns, hur mycket de bidrar med och hur respektive
källa påverkar recipienten. Utifrån detta och information om recipienten kan ett
reningsbeting beräknas. Detta är i sin tur ett viktigt verktyg för att kunna prioritera mellan
olika åtgärder och för att fördela kostnader/ansvar mellan olika aktörer. Många recipienter
har dock flera olika kommuner i sitt avrinningsområde och därför bör beräkningarna ske på
en mer övergripande nivå av t.ex. länsstyrelsen.

Knivsta kommun
Kommunstyrelsen

Knivsta kommun
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
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Förord
[Här kommer det att finnas ett förord i den slutliga versionen som gäller 2021–2027.]
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Inledning
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning
inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att
vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt.
När vattenekosystemen fungerar, när den mänskliga påverkan inte längre är betydande och
det till exempel är balans mellan uttag och tillförsel av grundvatten är vattenanvändningen
långsiktigt hållbar. Är den inte hållbar krävs åtgärder.
Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där
vi pekar på vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive
ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som
myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser.
Åtgärderna behövs för att vattenförekomsterna i distriktet ska nå den kvalitet som
miljökvalitetsnormerna (MKN) anger. I första hand syftar åtgärdsprogrammet till att åtgärda
vattenförekomster med problem, det vill säga de som inte uppnår så kallad god vattenstatus.
Åtgärderna riktar också in sig på vatten som riskerar att få problem, där förebyggande
insatser är nödvändiga.
Grunden för de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet är ett omfattande arbete med att
kartlägga och analysera alla vattenförekomster. Det arbetet redovisar vi i förvaltningsplanens
kapitel 3, Tillstånd och påverkan och kortfattat nedan i avsnitt: Underlag för
åtgärdsprogrammet. Kartläggnings- och analysarbetet handlar framför allt om att beskriva
tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat och om det finns risk att det inte når upp
till kvalitetskraven. Vattendelegationen i vattendistriktet fastställer sedan vilka
miljökvalitetsnormer som ska gälla enligt vattendelegationsförordningen (2017:872). Är
tillståndet sämre än miljökvalitetsnormen föreslår vi åtgärder för att komma till rätta med
problemen.
(

)

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalk (1998:808). Varje
åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder. Det kan
handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger
störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett
miljöfarligt ämne till vatten.
Vattenmyndigheterna beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för
samhället, och analyserar hur miljön påverkas av åtgärderna.
En sammanfattning av åtgärdsprogrammet och de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra åtgärderna finns i förvaltningsplanen, kapitel 8.

1.1 Begreppet åtgärd
Ordet åtgärd har olika innebörd i olika delar av vattenförvaltningsarbetet. I
åtgärdsprogrammet finns administrativa åtgärder, riktade till myndigheter och kommuner.
De vattenförbättrande insatser som till exempel en verksamhetsutövare eller markägare utför
kallas i många sammanhang också för åtgärder. I åtgärdsprogrammet kallar vi dem fysiska
åtgärder i vattenmiljön, för att hålla isär begreppen.
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Administrativa åtgärder i åtgärdsprogrammet
Vattenmyndigheten kan bara föreskriva åtgärder till andra myndigheter och kommuner i
deras egenskap av myndighetsutövare, inte som verksamhetsutövare. Detta gäller enligt MB 5
kap. och tydliggjordes i regeringens beslut om överprövning av åtgärdsprogrammen 2016
(Regeringen, 2016a). Åtgärdsprogrammet innehåller därför administrativa åtgärder, till
exempel att ändra föreskrifter eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i
myndighetens eller kommunens verksamhet. I de flesta fall behöver åtgärdsmyndigheterna i
sin tur sedan ställa krav på andra aktörer, till exempel verksamhetsutövare, att genomföra rätt
fysisk åtgärd på rätt plats i miljön. Åtgärdsprogrammet ska göra det möjligt.

Fysiska åtgärder i vattenmiljön
Vilka fysiska åtgärder som behöver genomföras och i vilken omfattning, finns samlat i
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där har länsstyrelsernas beredningssekretariat
föreslagit fysiska åtgärder för att komma till rätta med den mänskliga påverkan som varje
vattenförekomst är utsatt för. Åtgärderna i VISS är just förslag, för att vattenmyndigheterna
ska kunna räkna fram det totala åtgärdsbehovet och vad det kan kosta att genomföra. De är
en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten.
De fysiska åtgärderna som föreslås i VISS är alltså inte juridiskt bindande, utan
verksamhetsutövare och andra aktörer kan välja att genomföra andra fysiska åtgärder i
vattenmiljön. Huvudsaken är att de har rätt effekt och löser de identifierade problemen. Först
då kan vi följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Det finns många exempel på fysiska åtgärder som markägare, verksamhetsutövare och andra
aktörer kan göra för att få bättre kvalitet på vattnet. De kan:

•

Kalka sjöar, vattendrag eller våtmarker.

•

Anlägga fiskvägar.

•

Återställa rensade eller rätade vattendrag.

•

Anlägga tvåstegsdiken.

•

Öka reningen vid reningsverk.

•

Minska utsläppen från enskilda avlopp.

•

Förbättra gödselutnyttjande av till exempel fosfor.

Åtgärdsprogrammet är utformat för att dessa och andra fysiska åtgärder faktiskt ska
genomföras så att beslutade miljökvalitetsnormer för vatten följs. Genom åtgärdsprogrammet
får verksamhetsutövare och andra aktörer råd, stöd och ibland tydliga krav riktade till sig från
ansvariga myndigheter och kommuner.

1.2 Vidareutveckling av Åtgärdsprogram 2016–2021
Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år, i samverkan med berörda
myndigheter och kommuner. Målet är alltid att åstadkomma ett effektivt och tydligt
åtgärdsprogram som leder till att åtgärder vidtas och åtgärdstakten ökar. Hur mycket det
befintliga åtgärdsprogrammet behöver revideras beror till stor del på hur det har gått för
myndigheter och kommuner att genomföra sina åtgärder.
Följande åtgärder från Åtgärdsprogram 2016–2021 har tagits bort i det reviderade
åtgärdsprogrammet: Havs- och vattenmyndigheten 2 och 7, Jordbruksverket 5,
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Naturvårdsverkets åtgärd 3 och Sveriges geologiska undersökning åtgärd 1 är genomförda
och utgår därför, medan Kammarkollegiets åtgärd 1 blev inaktuell på grund av ändrade
regler och har ersatts med en ny åtgärd. Skogsstyrelsen åtgärd 3 har tagits bort eftersom det
inte var tydligt hur genomförandet bidrar till att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
2018 beslutades ett kompletterande åtgärdsprogram, Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten. Från detta åtgärdsprogram är
Naturvårdsverket C borttagen eftersom den är genomförd. Energimyndigheten 1 är borttagen
eftersom vi har bedömt att det är lämpligare att Naturvårdsverket har det övergripande
ansvaret för att genomföra åtgärder för minskade utsläpp till luft av dioxiner.
Energimyndigheten kommer istället att behöva bidra med underlag till Naturvårdsverket i
genomförandet av deras åtgärd.

Många åtgärder kvar efter revidering
Åtgärdsprogrammets administrativa åtgärder kan behöva stå kvar från ett åtgärdsprogram
till nästa. Det finns flera skäl till detta:

•

•

•
•

Vissa miljöproblem kan inte åtgärdas en gång för alla utan kräver löpande insatser.
Exempel på detta är kalkning för att återställa försurade vatten och åtgärder för att
minska det diffusa läckaget av näringsämnen från jordbruksmark. Här behövs
långsiktiga planer och långsiktig finansiering.
Andra åtgärder är av karaktären engångsåtgärder, men omfattar så många platser eller
anläggningar att åtgärderna behöver spridas över en längre period. Detta eftersom
tillgången på bland annat experter, maskiner och finansiering begränsar åtgärdstakten.
Hit hör till exempel åtgärder som rör sanering av förorenade områden och
miljöanpassning av vattenkraftsanläggningar. Det kan också handla om att
tillsynsmyndigheternas kapacitet är begränsad. Kommunerna hinner till exempel inte
göra tillsyn och pröva tillstånd för de många små avlopp som inte följer befintlig
lagstiftning. Dammar som saknar ägare kräver också stor kapacitet hos kommuner och
myndigheter, både för administrativa åtgärder och de som behöver genomföras
praktiskt i vattenmiljön.
För all miljöfarlig verksamhet behövs ett kontinuerligt förbättringsarbete i takt med att
teknikutvecklingen flyttar gränserna för hur långtgående åtgärder som kan åläggas
verksamhetsutövarna.
Ibland handlar det om att vi vet mer nu än vad vi visste när det befintliga
åtgärdsprogrammet beslutades. Utvecklad kartläggning, analys och miljöövervakning
kan visa att åtgärderna behöver fortsätta, till exempel för att hantera nya miljöfarliga
ämnen som inte kartlagts tidigare.

Att arbeta med åtgärder i vatten behöver därför ses som ett långsiktigt arbete.
Vattenmyndigheten bedömer att 55 åtgärder, som finns i Åtgärdsprogram 2016–2021 och
Åtgärdsprogram 2018–2021, behöver finnas kvar även under 2021–2027. Dessa är nu
inarbetade i åtgärdsprogrammet.

Nyheter i åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammets struktur är i stora drag samma som tidigare, men några förändringar
har skett. Till exempel hänvisar vi nu tydligare till befintliga lagar och regler för att visa vilken
lagstiftning som myndigheter och kommuner ska tillämpa när de genomför åtgärderna. Det
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framgår också vilka åtgärder som behövs utöver detta, till exempel att prioritera och planera
för hur åtgärderna ska genomföras.
Ordningen på åtgärderna är delvis reviderad för att det ska bli tydligare hur de ska
genomföras. Övergripande åtgärder, till exempel planering som behövs för att genomföra
andra åtgärder, kommer nu först. Åtgärder som handlar om samma saker, exempelvis tillsyn,
är nu grupperade tillsammans.
I åtgärdsprogrammet är 12 åtgärder nya:
•

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner – Planering

•

Jordbruksverket åtgärd 5 – Utredning av styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan

•

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 7 – Prioritering av LOVA-medel

•

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8 – Egenkontroll av vattenverksamhet och
vattenuttag

•

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 9 – Stödfunktion för åtgärdssamordnare

•

Naturvårdsverket åtgärd 3 – Tillsynsvägledning förorenade områden

•

Statens geotekniska institut åtgärd 1 – Utvärdera metoder för sanering av förorenad
mark

•

Region Stockholm – Regionplan

•

Länsstyrelserna åtgärd 8 – Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken

•

Länsstyrelserna åtgärd 9 – Prioritering av LOVA

•

Länsstyrelserna åtgärd 12 – Prioritering av kustnära miljöer

•

Kommunerna åtgärd 1 – Vattenplanering

Vi har även tydliggjort att åtgärdsprogrammet är en viktig del av ett bredare arbete med
vattenfrågor i Sverige. Det kan bidra till att:

•
•
•
•

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön kan följas (HVMFS 2012:18) om vad som
kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön
och Östersjön).
underlätta för dricksvattenproducenter genom bättre råvattenkvalitet (SLVFS 2001:30).
göra samhället mer robust för klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter redovisar vi
i anslutning till de aktuella åtgärderna.
nå Sveriges miljökvalitetsmål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

1.3 Problem behöver lösas
De föreslagna fysiska åtgärderna i VISS är utgångspunkten för vattendistriktets
åtgärdsprogram. Förslagen i VISS utgår i sin tur ifrån de problem som behöver lösas.
Länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer vilken typ av mänsklig påverkan
vattenförekomsten är utsatt för, vilken ekologisk och kemisk status vattnet har och om det
finns risk att kvaliteten kommer att försämras. Statusklassificeringen sker med hjälp av olika
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kvalitetsfaktorer, till exempel förekomsten av fisk eller om något påverkar vattnets naturliga
form och flöde.
Målet är att statusen i vattnet ska vara god. Om vattnet är påverkat av mänskliga aktiviteter
och om status är måttlig, otillfredsställande eller dålig behöver problemen därför rättas till. De
fysiska åtgärder som vattenmyndigheterna och länsstyrelserna då föreslår, är utvalda för att
åtgärda just den kvalitetsfaktor som är orsak till att vattnet inte når upp till god status.
Under åren 2016–2021 förbättrade vattenmyndigheterna metoderna för att kunna föreslå
effektiva åtgärder för alla vattenförekomster. Metoderna finns beskrivna i
vattenmyndigheternas underlagsrapporter för åtgärder och MKN och underlättar arbetet att
föreslå rätt åtgärd för varje typ av miljöpåverkan. Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag
utifrån olika typer av mänsklig påverkan ledde till att åtgärdsbiblioteket i VISS fick flera nya
kategorier av åtgärder och en tydligare struktur. De fysiska åtgärderna i VISS och metoderna
för hur de föreslås är förankrade med myndigheter, länsstyrelser och i vissa fall med
kommuner.
Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten visar alltså vilka vatten som är så
påverkade av mänskliga verksamheter att de behöver åtgärdas och vilka fysiska åtgärder som
kan lösa problemet. För att de ska bli verklighet utformas åtgärdsprogrammet med rätt
administrativa åtgärder som kan bana väg för bättre vatten.
I förvaltningsplanen, kapitel 3 Kartläggning och analys kan du läsa mer om bedömningarna
som åtgärdsprogrammet baseras på.

1.4 Konsekvenser av åtgärdsprogrammet
En viktig del av åtgärdsprogrammet är den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Den
beskriver de förväntade samhällsekonomiska konsekvenserna av ett scenario där både
åtgärdsprogrammet och alla fysiska åtgärder som föreslås i VISS genomförs. Scenariot utgår
också ifrån att åtgärderna genomförs på ett sådant sätt och i en sådan takt att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs inom fastställda tidsramar.

1.5 Samlad redovisning enligt vattendirektivets krav
I bilaga 1 till åtgärdsprogrammet redovisar vattenmyndigheterna vilka åtgärder som är
grundläggande och vilka som är kompletterande enligt(vattendirektivet , artikel 11. De
grundläggande åtgärderna är minimikrav som ska uppfyllas enligt vattendirektivet . I de allra
flesta fall handlar det om att tillämpa redan befintlig miljölagstiftning, vilket också innefattar
åtgärder enligt andra EU-direktiv.
)

(

)

Kompletterade åtgärder är sådana som behövs utöver de grundläggande åtgärderna för att se
till att miljökvalitetsnormerna kan följas.

1.6 Läshänvisning till myndigheternas åtgärder
För att förenkla möjligheten att hitta åtgärder som hänger samman i kommande kapitel 2,
finns nedan en korsreferenstabell, Tabell 1. I denna kan du se olika verksamhetsområden
(såsom fysisk planering och förorenade områden) och hur den hänger samman med
respektive åtgärd. Sammantaget visar tabellen vilka åtgärder för myndigheter, länsstyrelser,
regioner och kommuner som hänger samman för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.
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Fysisk planering enligt PBL

Övrig miljöfarlig verksamhet *

Förorenade områden

Vattenverksamhet **

Avlopp ***

Jordbruk

Dagvatten

Skogsbruk

Kalkning

Vattenförsörjning

Åtgärder i åtgärdsprogrammet

ALLA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ALLA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Boverket 1

x
x

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2

x
x

x

x

x

x

x

x
x

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4

x

Havs- och vattenmyndigheten 1

x

x
x

Havs- och vattenmyndigheten 2
Havs- och vattenmyndigheten 3

x

Havs- och vattenmyndigheten 4

x
x

Havs- och vattenmyndigheten 5
Havs- och vattenmyndigheten 6

x

Havs- och vattenmyndigheten 7

x

Havs- och vattenmyndigheten 8

x

x

Havs- och vattenmyndigheten 9

x

Jordbruksverket 1

x

Jordbruksverket 2

x
x

Jordbruksverket 3

x
x

Jordbruksverket 4

x

Jordbruksverket 5

x

Jordbruksverket 6

x
x

Kammarkollegiet 1

x

Kemikalieinspektionen 1

x

x

x

x

Läkemedelsverket 1

x

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1
Naturvårdsverket 1

x

x

x

x

Naturvårdsverket 2

x

x

Naturvårdsverket 3

x

Naturvårdsverket 4

x

x

Naturvårdsverket 5

x

x

x

x

Naturvårdsverket 6

10

x

x

x

x

Naturvårdsverket 9

x

x

x

x

Skogsstyrelsen 1

x

Skogsstyrelsen 2

x
x

Skogsstyrelsen 3

x

x

Statens geotekniska institut 1

x

Sveriges geologiska undersökning 1

x

x

x

x

x

x

x

x

Länsstyrelserna 2

x

x

x

x

x

x

Länsstyrelserna 3

x

Länsstyrelserna 4

x

x

x

x

Trafikverket 1

x

x

x

x

Länsstyrelserna 6

x
x

Länsstyrelserna 8
Länsstyrelserna 9

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Länsstyrelserna 10

x

Länsstyrelserna 11
Länsstyrelserna 12

x

Regionerna 1

x

Kommunerna 1

x

Kommunerna 2

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kommunerna 3
Kommunerna 4

x

Kommunerna 5

x

Kommunerna 6

x

x

Länsstyrelserna 5
Länsstyrelserna 7

Vattenförsörjning

x

Naturvårdsverket 8

Länsstyrelserna 1

Kalkning

Skogsbruk

Dagvatten

Jordbruk

Avlopp ***

x

Vattenverksamhet **

x

Förorenade områden

Övrig miljöfarlig verksamhet *

Naturvårdsverket 7

Fysisk planering enligt PBL

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

x

x
x

x
x

x

x

Tabell 1 Korsreferenstabell över åtgärdsprogrammet. * Övrig miljöfarlig verksamhet: Industri, deponier, gruvverksamhet,
utsläpp till luft med mera. ** Vattenverksamhet: Vattenkraft, vägtrummor, flottledsrester, dammar, hamnanläggningar.
*** Avlopp: Avloppsreningsverk och små avlopp.
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2

Åtgärder som behöver vidtas av centrala
myndigheter, länsstyrelser, regioner och
kommuner

2.1 Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner
och kommuner
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och
kommuner, åtgärd 1:
Planering
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta
åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att genomföra
sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie
verksamheten, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Berörda myndigheter ska även i så stor utsträckning som möjligt samverka med varandra
i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig och strukturerad planering för
åtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att
avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
Åtgärder behövs för bättre vatten och inte minst för att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har tagits fram i syfte att
följa miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Enligt miljöbalk (1998:808) (MB))5 kap. 3 §
ansvarar myndigheter och kommuner för att miljökvalitetsnormer för vatten följs och enligt
MB 5 kap. 11 § ska myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder
som behövs enligt ett fastställt åtgärdsprogram. I förvaltningscykel 2021–2027 behöver
genomförandet av åtgärdsprogrammet i än högre grad än hittills integreras i
åtgärdsmyndigheternas ordinarie verksamhet och löpande förvaltning, i samhällsplaneringen
i stort och i ordinarie myndighetsutövning eftersom åtgärdstakten på många områden
behöver öka för att vattendirektivet s mål ska uppnås. På så sätt kan vi få upp medvetandet
om, och engagemanget för, vattenmiljöfrågor hos verksamhetsutövare och enskilda, något
som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas.
(

(

)

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram innehåller administrativa åtgärder riktade till centrala
myndigheter, länsstyrelser, berörda regioner och kommuner. Åtgärderna handlar exempelvis
om att ta fram eller revidera föreskrifter eller vägledningar, att bevaka miljökvalitetsnormerna
för vatten i tillsyn och prövning, eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i
myndighetens verksamhet. För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna
följas behöver centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner på ett konkret och
strukturerat sätt planera för hur åtgärdsprogrammet ska genomföras inom sina ordinarie
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verksamheter och, vid behov, i samverkan med andra berörda aktörer. Genom en sådan
planering kan genomförandet av de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet
integreras i och anpassas till den enskilda myndighetens ordinarie verksamhet och
ansvarsområden, likväl som till behoven i enskilda vattenförekomster, avrinningsområden för
ytvatten eller tillrinningsområden för grundvatten.

Genomförande
För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet i stor utsträckning om praktisk
tillämpning av lagstiftning. Det kan handla om såväl förstärkta regleringar genom nya eller
reviderade föreskrifter, som att utveckla vägledning och tillsynsvägledning. Länsstyrelserna
och kommunerna är sedan de som genom tillsyn har kontakt med verksamhetsutövare och
andra aktörer som ska genomföra de fysiska åtgärderna i vattenmiljön. Centrala myndigheter
som har väglednings- och tillsynsvägledningsansvar behöver fortsätta att utveckla vägledning
utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten och på så sätt skapa förutsättningar för
länsstyrelsernas och kommunernas arbete.
Länsstyrelserna ansvarar för ett brett åtgärdsarbete som omfattar tillsyn för miljöfarlig
verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EUfonder, rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i
planfrågor och tillsyn. Länsstyrelserna har möjlighet att arbeta med
avrinningsområdesperspektiv i sitt eget arbete men kan också samverka regionalt för att nå ett
effektivt åtgärdsgenomförande tillsammans med övriga myndigheter och kommuner.
Kommunerna ansvarar för ett brett åtgärdsarbete som spänner över kommunal planering,
tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden och dricksvattenskydd. Inom
ramen för kommunens tillsyn är det på liknande sätt viktigt att prioritera och genomföra
tillsyn utifrån en samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas. Arbetet med
att planera tillsynen behöver utgå ifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Många
verksamheter kan bidra till situationen att god status inte nås och det är därför vara viktigt att
i sådana insatser samordna åtgärderna riktade till flera verksamheter.
Tillsyn är ett prioriterat område och länsstyrelserna och kommunerna behöver utifrån
befintlig lagstiftning, vägledning från centrala myndigheter och den regionala
åtgärdsplaneringen planera för att genomföra tillsyn på industrier, avloppsreningsverk och
annan miljöfarlig verksamhet (enligt MB 9 kap.), förorenade områden (enligt MB 10 kap.)
samt hamnar, vattenkraft och annan vattenverksamhet (enligt MB 11 kap.).
En strukturerad planering för att konkretisera de administrativa åtgärderna i
åtgärdsprogrammet ökar förutsättningarna för att viktigt nationellt vägledningsarbete kan
prioriteras, att miljökvalitetsnormerna bevakas i tillsyn och prövning, likväl som att rätt
åtgärd kan väljas på rätt plats utifrån specifika förutsättningar och behov. Detta genom att
exempelvis ställa krav på andra aktörer, såsom verksamhetsutövare, som i sin tur genomför
en fysisk åtgärd på rätt plats i miljön och i rätt tid. För att ta fram de mest kostnadseffektiva
åtgärderna på rätt plats är det en stor fördel att planera utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv och i samverkan med berörda myndigheter och kommuner.
Detta är särskilt viktigt i tillrinningsområden för grundvatten, avrinningsområden för
ytvatten eller i enskilda vattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att
inte följas.
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Sammanhang
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärden är baserad på skyldigheterna för myndigheter och kommuner i enlighet med 5 kap.
MB och berör samtliga myndigheters åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning,
4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god
kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande våtmarker.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och
kommuner, åtgärd 2:
Rapportering
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta
åtgärdsprogram ska senast i februari varje år, med början 2022, rapportera till
Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte
att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller kommunens
verksamhetsområde kan uppfyllas och följas.
Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med vattenmyndigheterna i
samverkan.

Motivering
Rapporteringen av åtgärder för Vattenmyndighetens åtgärdsprogram möjliggör en
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av åtgärdernas effekt i relation till de
miljökvalitetsnormer som ska följas. Den ger också en helhetsbild över åtgärdsarbetet och
utgör ett värdefullt underlag för att kunna återkoppla till myndigheter och kommuner om hur
åtgärdsarbetet fortskrider i relation till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Genomförande
Återrapporteringen utförs framförallt genom besvarande av rapporteringsfrågor. Frågorna tas
fram i dialog med åtgärdsmyndigheterna. Dialogerna ska utveckla och underlätta samordning
av åtgärdsarbetet. Vattenmyndigheterna i samverkan kommer att utveckla former och format
för rapporteringen för Åtgärdsprogram 2021-2027, så att den i ännu högre grad kan ge svar på
hur det konkreta åtgärdsarbetet framskrider. För att bättre kunna följa och utvärdera
framstegen i åtgärdsarbetet och underlätta kopplingen till effekter i miljön kommer mer
kvantitativa underlag att begäras in under programperioden 2021-2027. Dessa ska redovisa
vilka effekter myndigheters och kommuners åtgärdsgenomförande har fått i form av
genomförande av fysiska åtgärder.
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Återrapporteringen av åtgärdsprogrammet utvecklas tillsammans med berörda myndigheter
och kommuner. Alla aktörer ska lätt kunna få uppdaterad information och en helhetsbild av
planerade och genomförda åtgärder genom att resultaten sammanställs på
vattenmyndigheternas webbplats.
Vattenmyndigheterna i samverkan vill också så långt som möjligt se till att återrapporteringen
samordnas med andra uppföljningar, exempelvis miljömålsuppföljningen och
återrapporteringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet.

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Återrapporteringen berör samtliga åtgärder och utgör även underlag för rapportering till
Europeiska kommissionen om Sveriges genomförande av vattendirektivet .
(

)

Återrapporteringen kan även bidra till miljömålsrapporteringen och rapporteringen
av Agenda 2030.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning,
4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god
kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande våtmarker.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.2 Boverket
Boverket, åtgärd 1:
Vägledning om fysisk planering
Boverket ska vägleda kommuner, länsstyrelser och berörda regioner om fysisk planering
enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL) , i syfte att följa miljökvalitetsnormer för vatten.
(

)

Boverket behöver särskilt följa upp och vid behov utveckla vägledning och stöd:
a) till kommuner och berörda regioner om tillämpningen av miljökvalitetsnormer för
vatten i detalj-, översikts- och regionplanering,
b) till länsstyrelser om samråd kring föreslagna planer och tillsyn av detaljplaner och
områdesbestämmelser för tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten,
c) till kommuner kring hanteringen av mellankommunala frågor för att ta hänsyn till
avrinningsområdesperspektivet, inklusive om hur vattenförsörjningsplaner och
annat planeringsunderlag kan användas vid fysisk planering.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och centrala myndigheter
med ansvar inom relevanta sak- eller förvaltningsområden.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
Enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i miljöbalk (1998:808)
(MB))5 kap. eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av MB 5 kap. följas vid
planläggning och i andra ärenden enligt PBL. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg
för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar vattenanvändning och skydd av
vattenresurserna. Genom att lyfta fram vattenfrågorna och ta hänsyn till
miljökvalitetsnormerna redan i region- och översiktsplaneringen ges vägledning för det
efterföljande planeringsarbetet. I avrinningsområden som delas mellan flera kommuner är
mellankommunal samverkan en viktig förutsättning. Den nationella vägledningen behöver
därför behandla hur avrinningsområden kan tas hänsyn till i både kommunens planering och
vid mellankommunala frågor. Därigenom kan onödiga intressekonflikter och kostsamma
åtgärder undvikas.
(

)

(

Åtgärden bidrar till att underlätta för kommuner, länsstyrelser och berörda regioner att
tillämpa miljökvalitetsnormer för vatten i den fysiska planeringen. Åtgärden förväntas leda
till att flera miljöproblem kan förebyggas eller åtgärdas, exempelvis problem med miljögifter
kopplat till hanteringen av dagvatten.

Genomförande
Boverket ansvarar för att vägleda och ge råd i frågor om tillämpningen av PBL, inklusive
miljökvalitetsnormer för vatten. Boverket har tagit fram flera vägledningar som kopplar till
miljökvalitetsnormerna för vatten under föregående perioder av vattendirektivet s
genomförande. Boverket behöver kontinuerligt följa upp och vidareutveckla detta arbete,
exempelvis genom att ta fram handböcker, manualer och utbildningar.
(
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Framförallt behöver stöd till kommuner, länsstyrelser och berörda regioner utvecklas inom
följande områden:

•

•

•

nationell vägledning till kommuner och berörda regioner för hanteringen av
miljökvalitetsnormer för vatten i den fysiska planeringen, utifrån gällande lagstiftning
och rättsutveckling för att se till att miljökvalitetsnormerna tillämpas på ett likartat sätt
över landet,
nationell vägledning till länsstyrelserna, för att stärka arbetet med att bevaka och verka
för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs av kommunerna i den fysiska planeringen,
inte minst i samband med samråd kring föreslagna planer, och vid tillsyn av detaljplaner
och områdesbestämmelser,
nationell vägledning kring hanteringen av mellankommunala frågor för att ta hänsyn till
avrinningsområdesperspektivet i den fysiska planeringen. Behov och användning av
olika planeringsunderlag för att trygga långsiktig vattenförsörjning behöver lyftas fram
och om hur vattenförsörjningsplaner kan tas om hand i planeringsarbetet.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Boverkets åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016-2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 5, Länsstyrelserna
åtgärd 1, 5 och 7 samt Kommunerna åtgärd 3, 4 och 5.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas
(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att vägleda kommuner,
länsstyrelser och regioner om fysisk planering för hållbar vattenanvändning,
dagvattenhantering och skydd av vattenresurser exempelvis vid torka och översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt Generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag,
9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God
bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk
mångfald, och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 1:
Miljötillsyn
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska i sin tillsyn av
a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter utöka och prioritera tillsynen så att
den med hänsyn till ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar
att inte följas,
b) förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder i
områden där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
c) anmälningspliktig vattenverksamhet prioritera tillsynen så att den med hänsyn till
ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar att inte följas.
Det innebär att Försvarsinspektören för hälsa och miljö utifrån en sammanställning över
vilka miljöfarliga verksamheter som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormerna för ytoch grundvatten inte följs och en tidsatt plan för tillsyn av dessa utför tillsyn utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv. Dessutom ska Försvarsinspektören för hälsa och miljö,
utifrån en sammanställning över de förorenade områden som misstänks bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ställa krav på utredning i dessa områden.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska också ta fram en sammanställning över vilka
anmälningspliktiga vattenverksamheter som misstänks bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ta fram en tidsatt plan för tillsyn av dessa och
utföra tillsyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska därefter följa upp och säkerställa att det vid
de verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs de åtgärder som behövs för att
följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 50 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 229 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen och/eller särskilda förorenande ämnen från
miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av
åtgärder. För grundvatten riskerar 42 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna
för grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets
kemiska status.

18

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

När det gäller förorenade områden finns det 55 ytvattenförekomster med betydande påverkan
av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande
ämnen från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 233 ytvattenförekomster finns en utpekad
trolig betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att
bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 124 vattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på
grundvattnets kemiska status.
I Norra Östersjöns vattendistrikt pekas dagvatten ut som betydande påverkanskälla i 184
ytvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas
med avseende på övergödning eller miljögifter (prioriterade och särskilda förorenade ämnen).
I ytterligare 108 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från
dagvatten, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.
I distriktet finns också 22 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för kemisk
grundvattenstatus riskerar att inte följas, helt eller delvis på grund av påverkan från
dagvatten.
Vissa av dessa påverkanskällor ingår i ansvaret för Försvarsinspektören för hälsa och miljö.
Verksamheter inom försvarssektorn påverkar och har påverkat förekomsten av prioriterade
ämnen och särskilda förorenande ämnen. Försvarssektorns tidigare verksamheter innebär att
det idag bland annat finns förorenade områden som kan behöva saneras, till exempel i
anslutning till skjutfält, övningsområden, bränslehantering och brandövningsplatser.
Vattenmyndigheten bedömer att tillsyn och prövning behöver öka i omfattning för att uppnå
eller behålla en god vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster, som påverkas av
försvarssektorns nuvarande och tidigare verksamheter.

Genomförande
Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt miljöbalk (1998:808) över
verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket
och Försvarets radioanstalt (miljötillsynsförordning (2011:13) 2 kap. 4 §)
(

)

Planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av tillsynen behöver vara
behovsstyrd. Bedömningen av miljöpåverkan, som finns i Vatteninformationssystem Sverige
(VISS) för alla vattenförekomster, bör utgöra ett underlag för planeringen, kompletterat med
lokal kännedom över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Det är viktigt att
de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar
att inte följas prioriteras när tillsynen planeras.
Vid en sådan planering kan Försvarsinspektören för hälsa och miljö med fördel ta stöd i de
åtgärdsplaner för avrinningsområden som länsstyrelserna ska ha enligt länsstyrelsernas
åtgärd 1. Vattenmyndigheternas underlag för åtgärdsområden i respektive vattendistrikt
utgör också värdefulla planeringsunderlag för Försvarsinspektören för hälsa och miljös
tillsynsinsatser.
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden är det viktigt att tillsammans
med verksamhetsutövaren identifiera vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra
till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet
av vilken information som behövs, vilka ämnen som behöver ingå i egenkontroll och
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recipientkontroll och vilka och krav som behöver ställas för att minska påverkan på
vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut
prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen.
Särskilt fokus enligt vattendirektivet (2000/60/EG), artikel 4, bör läggas på persistenta,
bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där
utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis avlägsnas. För sådana ämnen kan det behövas
ställas särskilda krav, för att säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i
närliggande och nedströms vattenförekomster.
(

)

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver vidare utöva tillsyn på verksamhet som
innefattar brandövning och släckinsatser och där ställa krav på hantering av brandskum som
innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11), så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas. Det kan innebära till exempel att ställa krav på uppsamling av skumrester efter
släckning av olycksbränder och att skumrester tas om hand på ett betryggande sätt vid tvätt
av slangar och tankar efter brandsläckning.
Ett ytterligare exempel är tillsynen av hamnverksamheter där det är viktigt att informera om
påverkan från giftiga båtbottenfärger och vid behov ställa krav på skyddsåtgärder för
minskad påverkan från biocidfärger.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver också ställa krav på åtgärder för att minska
spridningen av näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen via
dagvatten, där dagvattenpåverkan bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver i sitt arbete med förorenade områden planera
och prioritera så att det i större utsträckning än hittills syftar till att miljökvalitetsnormer för
vatten ska kunna följas.
Det innebär bland annat att

•
•
•

skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med förorenade områden
i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas
skyddet för yt- och grundvattenförekomster tas hänsyn till vid efterbehandlingsfrågor i
fysisk planering i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas
genomföra inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodiken vid pågående
verksamheter där kommunen har tillsynsansvar, till exempel fritidsbåtshamnar och
brandövningsplatser, för de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte följs eller riskerar att inte följas.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver ställa tydliga krav på verksamhetsutövares
egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i kontrollprogram, så att dessa
möjliggör bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ
vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att verksamhetsutövarnas egenkontroll ger
underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder som behövs för
att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs och
resultera i att Försvarsinspektören för hälsa och miljö ställer de krav på åtgärder och
försiktighetsmått som behövs vid de berörda verksamheterna för att miljökvalitetsnormerna
för vatten ska kunna följas.
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Sammanhang
Åtgärden är en reviderad åtgärd från Åtgärdsprogram 2016–2021 och från kompletteringen
i Åtgärdsprogram 2018–2021
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Naturvårdsverket 2, Naturvårdsverket 3,
Havs- och Vattenmyndigheten 4 och Länsstyrelserna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt (HVMFS 2012:18)
kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets
klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö,
8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt
levande kust och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och
välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och
marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande
samhällen.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 2:
Dricksvattenskydd
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sitt ansvarsområde säkerställa ett
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen och bedriva
systematisk och regelbunden tillsyn av vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller
där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag.
Åtgärden ska genomföras i samråd med berörda länsstyrelser.
När det gäller att säkerställa skydd för dricksvattenförsörjningen, inom
Försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvarsområde, ska åtgärden vara vidtagen
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
Enligt vattenförvaltningsförordning (2004:660) (VFF) 4 kap. 6 § och vattendirektivet
(2000/60/EG) artikel 7 ska det säkerställas ett tillfredsställande skydd för
dricksvattensvattenförekomster som ger mer än 10 m3 per dygn eller som betjänar mer än 50
personer eller som är avsedda för sådan framtida användning. Eftersom det finns sådana
dricksvattenförekomster inom Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsynsområden
behöver åtgärden riktas även till Försvarsinspektören.
(

)

(
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Genomförande
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sin tillsyn av försvarets verksamheter
säkerställa ett långsiktigt skydd av dricksvattentäkter, exempelvis genom att meddela
förelägganden om försiktighetsmått och skyddsåtgärder där det behövs för att motverka
påverkan på yt- och grundvattenförekomster som används för dricksvattenuttag.
Genom en systematisk tillsyn av försvarets verksamheter, lokaliserade i anslutning till
dricksvattenförekomster, kan nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas för att begränsa
påverkan så att miljökvalitetsnormerna kan följas.
Tillsynen av försvarets verksamheter innebär att kontrollera att föreskrifter, tillstånd och
dispenser inom vattenskyddsområden följs för försvarets verksamheter. Skyddsföreskrifterna
kan innebära inskränkningar (exempelvis krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud) för
verksamheter som har en betydande påverkan på vattenförekomsterna. Detta kan leda till att
miljökvalitetsnormerna inte följs. Föreskrifter inom vattenskyddsområden reglerar
exempelvis hantering av petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra kemikalier,
avfallshantering och infiltration av avloppsvatten. Eftersom många vattentäkter, både
allmänna och enskilda, saknar vattenskyddsområde är det nödvändigt att Försvarsinspektören för hälsa och miljö även tar hänsyn till dessa.
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har även befogenhet att utfärda föreskrifter om
försiktighetsmått med stöd av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 41 § och ansvarar för att kontrollera att sådana föreskrifter följs.
(

)

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 5. Åtgärden
stödjer genomförandet av Länsstyrelserna 1 och 5 och Kommunerna 1 och 3.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen vid torka eller översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk
mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 3:
Tillsyn vandringshinder
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska i sin tillsyn av vandringshinder för fisk och
andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten ta hänsyn till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.
Åtgärden ska genomföras i samråd med Trafikverket och berörda länsstyrelser och
kommuner.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Vägpassager utgör ofta definitiva eller partiella vandringshinder för vattenlevande djur och
fisk. Eftersom det finns vägpassager över vattenområden inom försvarets områden, bedöms
förekomsten av vandringshinder utgöra ett problem även här.
Vandringshinder inverkar på spridnings- och vandringsmöjligheterna i ett vattensystem. Det
kan påverka fiskbestånden negativt och försämra deras motståndskraft mot yttre stress.
Fragmenterade ekosystem bidrar till att vattenförekomsternas ekologiska status försämras och
därmed minskar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Genomförande
Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt miljöbalk (1998:808) över
verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket
och Försvarets radioanstalt (miljötillsynsförordning (2011:13) 2 kap. 4 §). Försvarsinspektören
ska inom ramen för sin miljötillsyn genomföra en inventering av vandringshinder inom
Försvarssektorns områden och utifrån denna förelägga om åtgärder för att undanröja
vandringshinder där det behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Vid föreläggande av
åtgärdande av vandringshinder ska det även tas hänsyn till kulturmiljövärden, risk för
spridning av främmande arter, risker för skred och översvämningar.
)

En ökad tillsyn av vandringshinder inom försvarssektorn områden behöver leda till åtgärder
för en bättre vandringsbarhet för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 1.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att tillåta spridnings- och
vandringsmöjligheter för akvatiska organismer i vattensystem med vandringshinder vid
minskad nederbörd eller torka.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag
och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala 6. Rent vatten och sanitet och 15. Ekosystem och
biologisk mångfald.
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Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 4:
Tillsyn avlopp
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom ramen för sin tillsyn och/eller
tillståndsprövning av:
a) små avlopp ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där de behövs för
att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas,
b) reningsverk och avloppsledningsnät se till att det ställs krav på ökad rening eller på
annat sätt minskade utsläpp där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 125 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna med avseende på övergödning och/eller miljögifter (prioriterade och
särskilda förorenande ämnen) på grund av påverkan från små avlopp och 112
ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna på grund av påverkan från
avloppsreningsverk.
Dessutom riskerar 1 grundvattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för kemisk
grundvattenstatus på grund av påverkan från små avlopp.
På vattenförekomstnivå kan påverkan från små avlopp, mindre reningsverk och bräddning i
avloppsledningsnäten utgöra viktiga orsaker till att god kemisk status inte uppnås.
Försvarssektorns anläggningar bidrar till den totala påverkan.
Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn och omprövning av tillstånd av
Försvarssektorns små avlopp och avloppsreningsverk är viktig och krav kan behöva införas,
så att miljökvalitetsnormerna följs.

Genomförande
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har prövnings- och tillsynsansvar över
Försvarssektorns små avlopp, avloppsreningsverk eller ledningsnät (se
miljötillsynsförordning (2011:13) 2 kap. 4 § samt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 13 § andra stycket). Försvarsinspektören ska vid sådan tillsyn se
över påverkan från dessa på vattenförekomster som inte når god status. I det enskilda fallet
behöver en bedömning göras om och i så fall vilka krav, som ska ställas för att bidra till att
miljökvalitetsnormerna följs.
(

)

(

)

När ett åtgärdsbehov identifieras vid tillståndspliktiga verksamheter behöver
Försvarsinspektören ta initiativ till omprövning av villkor för att få till stånd nödvändiga
åtgärder. Åtgärder kan till exempel omfatta uppgradering av små avlopp till lämplig
skyddsnivå, underhåll av pumpar eller utökad fördröjningskapacitet i magasin. Åtgärden ska
genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan följas.

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.
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Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1 och
Naturvårdsverket 1.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp från
reningsverk och avloppsledningsnät vid ökad nederbörd och översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav
i balans samt levande kust och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande,
6 Rent vatten och sanitet, 11 Hållbara städer och samhällen, 14 Hav och marina resurser och
15 Ekosystem och biologisk mångfald.
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2.4 Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 1:
Tillsynsvägledning små avlopp
Havs- och vattenmyndigheten ska i frågor kring prövning och tillsyn av små avlopp
fortsätta att utveckla sin vägledning till länsstyrelser och kommuner om vilka åtgärder
som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska
kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 371 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. I Norra Östersjöns
vattendistrikt finns en vattenförekomst med utpekad trolig betydande påverkan avseende
miljögifter från små avlopp, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av
åtgärder. För grundvatten riskerar 1 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från små avlopp.
Åtgärden avser befintliga avloppsanläggningar med färre än 200 anslutna personekvivalenter.
Enskilda fastighetsägare, kommuner, organisationer och företag kan äga och använda små
avloppsanläggningar och ansvarar för avloppsanläggningens funktion enligt miljöbalk
(1998:808) (MB) 2 kap.
(

)

I(förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)framgår att det är förbjudet
att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om
avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning och om det inte är
uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön. I Sverige finns det ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett
ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa små
avloppsanläggningar har fortfarande närmare 26 procent enbart slamavskiljare, till dessa
tillkommer också 9 små avloppsanläggningar där reningen är okänd (Olshammar, 2018).
De avloppsanläggningar som har någon mer rening utöver slamavskiljning ska uppfylla de
villkor eller försiktighetsåtgärder som ålagts avloppsägaren i tillståndet eller föreläggandet
avseende avloppsanläggningen. Kraven grundar sig framförallt i MB 2 och 9 kap.
Kommunerna har tillsynsansvar för alla små avloppsanläggningar upp till och med 200
anslutna personekvivalenter enligt(miljötillsynsförordning (2011:13) . Havs- och
vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelser och kommuner i deras genomförande av
tillsynsvägledning respektive tillsyn. Havs- och vattenmyndighetens vägledningsinsatser sker
i dag genom bland annat träffar med länsstyrelserna, skriftliga vägledningar och utveckling
av kunskap och verktyg som kan stödja kommunerna i deras tillsynsarbete.
)

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små
avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av
åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad
jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver
vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna
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(Vattenmyndigheterna, 2019a) om genomförda åtgärder, som skickades ut hösten 2019, är det
en stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de
vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver
tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. Kommunerna behöver
även fortsättningsvis vägledning från länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten vid
prioritering och genomförande av tillsyn.

Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten behöver fortsätta att utveckla vägledningen till kommunerna
kring tillsyn och prövning av små avlopp. Vägledning kan utvecklas genom att ytterligare
stötta kommunerna var åtgärder behövs och kan ge mest effekt i ett
avrinningsområdesperspektiv inkluderat tillrinningsområden för grundvatten.
Vägledning för tillsyn av små avlopp behöver omfatta tillsyn med anledning av påverkan av
fosfor och kväve på sjöar, vattendrag och kustvatten. Den behöver också ta hänsyn till att
åtgärder kan avse påverkan av nitrat på grundvatten. Vägledningen behöver stötta
kommunerna i deras bedömningar av när krav på åtgärd kan ställas och hur långtgående
åtgärderna bör vara. Det är viktigt att länsstyrelserna involveras och får tillräcklig vägledning
för hur de ska stötta kommunerna i deras arbete med små avlopp och att åtgärder genomförs
med hänsyn till alla bidragande påverkanskällor i hela avrinningsområden.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram
2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4,
Länsstyrelserna 1 och 4 och Kommunerna 1, 2 och 5.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i
balans samt levande kust och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser,
15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 2:
Vägledning om kalkning
Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda och fortbilda länsstyrelser och kommuner i
deras kalkningsverksamhet och prioriteringar av densamma, med utgångspunkt i den
nationella kalkningsplanen. Kalkningsverksamheten ska planeras så att hänsyn tas till
miljökvalitetsnormerna för vatten, och möjligheten att uppnå god ekologisk status ska
utgöra en prioriteringsgrund.
Åtgärden ska genomföras löpande.

Motivering
Kalkning av sjöar och vattendrag motverkar effekterna av försurning från atmosfärisk
deposition av försurande ämnen och skogsbrukets försurande påverkan. Deposition av
försurande ämnen har minskat mycket sedan 1980-talet, men återhämtning från försurning tar
lång tid. Kalkning är en effektiv och beprövad åtgärd som behöver fortgå så länge
försurningspåverkan i vattnet kvarstår. Om kalkningsverksamheten upphör för tidigt kan
sjöar och vattendrag återförsuras vilket kan medföra utslagning av fiskstammar och
minskning av den biologiska mångfalden.
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 123 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten.

Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en ny nationell plan för kalkning. Med
utgångspunkt från denna tar länsstyrelserna fram regionala kalkningsplaner och styr det
operativa miljöarbetet utifrån regionala prioriteringar. Dessa görs ifrån värdefulla arter,
naturvärden och nyttjandepotential, men behöver också göras med hänsyn till
miljökvalitetsnormerna för vatten. Kalkningsplanerna ska därför ha en tydlig koppling till
vattenförvaltningen och ta hänsyn till andra eventuella påverkanstryck och miljöproblem.
När försurningsbelastningen minskar kan kalkningar av vissa vattenförekomster också
avslutas. Därmed kan det finnas utrymme för nykalkningar inom andra områden där det
finns behov av det.
Åtgärden syftar till att ge länsstyrelserna och kommunerna förutsättningar att genomföra
kalkningsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt och därigenom bidra till att
miljökvalitetsnormerna följs.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 3 i Åtgärdsprogram
2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 11.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att motverka effekterna av
försurning från atmosfärisk deposition och utlakning av försurande ämnen som ökar med
ökad nederbörd och högre flöden.
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Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen, 8. Levande sjöar och vattendrag
och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 3:
Vägledning vattenkraft
Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelserna vid en prioritering av
miljöförbättrande åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett sådant sätt
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
För att göra detta på ett effektivt sätt behöver länsstyrelserna vägledning kring vilka
miljöåtgärder som ger bäst nytta för vattenmiljön och minst påverkan på energisystemet.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten och Svenska kraftnät.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
Det finns omkring 2 100 vattenkraftverk i Sverige och det totala antalet dammar uppskattas
till drygt 9 000 (SOU 2013:69). Det har också via statusklassificeringen identifierats stora på
problem med fysisk påverkan på vattendrag orsakade av vattenkraft. Alla
vattenkraftsrelaterade verksamheter ska ha moderna miljövillkor, vilket ska tillses via en
nationell plan för omprövning av vattenkraft.
Länsstyrelserna ansvarar för en samverkansprocess kring det underlag som behövs för att
säkerställa en effektiv prövning ( förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 42 a §).
Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt
med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Syftet är att
verksamheterna skall förses med villkor som innebär största möjliga nytta för vattenmiljön
och en effektiv tillgång till vattenkraftsel.
(

)

Genomförande
För att göra rätt prioriteringar i åtgärdsarbetet avseende fysisk påverkan behöver Havs- och
vattenmyndigheten vägleda länsstyrelserna i arbetet med att förse vattenkraftsverksamheter
med moderna miljövillkor i avrinningsområden med påverkan från vattenkraftverksamheter.
Detta kan ske genom att stötta länsstyrelserna i utarbetandet av åtgärdsstrategier för sådana
avrinningsområden eller genom att ta fram vägledningsmaterial. Åtgärden förväntas i nästa
led leda till fler fria vandringsvägar för fisk och annan fauna som i sin tur innebär att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021.

29

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

Åtgärdens genomförande stödjer Länsstyrelserna åtgärd 2. Åtgärdens genomförande stöds av
åtgärden Kammarkollegiet 1.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag
och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 4:
Nationell strategi för ofinansierad vattenverksamhet
Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder
med avseende på flottledsskadade vatten som saknar ansvarig verksamhetsutövare.
Åtgärden ska genomföras, så att den bidrar till att de åtgärder vidtas, som behövs, så att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.
Åtgärden ska vara genomförd senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
Statusklassificeringen visar på problem med fysisk påverkan på vattendrag efter rensningar
och andra åtgärder som historiskt har genomförts för att underlätta flottning. I
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns i dagsläget 2 111 förslag till möjliga åtgärder
för perioden 2016–2021 som kopplar till flottleder.
För många äldre vattenverksamheter, såsom flottleder, saknas en ansvarig
verksamhetsutövare, samtidigt som verksamheterna har en omfattande fysisk påverkan på
vattensystemen. Länsstyrelsernas bedömning under 2020 är att det saknas finansiering för 74
procent av de åtgärder som behövs för att åtgärda påverkan från flottleder. HaV behöver ta
fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder i flottledsskadade vatten. Strategin ska
innehålla förslag på prioritering, finansiering och genomförande. Strategin måste ta hänsyn
till att otydliga ansvarsförhållanden för dessa verksamheter kan vara ett problem vid
genomförande av åtgärder i syfte att följa miljökvalitetsnormerna.

Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten behöver ta fram en nationell strategi för limniska
restaureringsåtgärder i flottledsskadade vatten. Strategin bör innehålla förslag på
lagändringar och prioriteringar som anger var och hur åtgärder i flottleder ska genomföras.
Åtgärden berör i stor utsträckning kulturmiljöer som utgörs av anläggningar från historisk
vattenverksamhet och behöver därför genomföras i dialog med länsstyrelserna och
Riksantikvarieämbetet. Framtagande av denna strategi omfattar utredning av juridiska
förutsättningar, prioritering, finansiering och genomförande av åtgärder riktade till flottleder
som saknar verksamhetsutövare. Strategin bör leda till att åtgärder genomförs så att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
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I vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2014:35) föreslår utredaren som enda
rimliga lösning att avskaffade flottleder ska utgöra statens ansvar. Staten kan då svara för
underhåll i den utsträckning som krävs för att bevara kulturvärden eller ansöka om och
genomföra åtgärder. Exempel på åtgärder är utrivning eller fiskväg, om dessa behövs för att
följa miljökvalitetsnormerna. I genomförandet av åtgärden behöver detta förslag analyseras
och belysas.

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer Länsstyrelsernas åtgärd 2.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag
och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och
17. Genomförande och globalt partnerskap.

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 5:
Vägledning för vattenskyddsområden
Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla och upprätthålla vägledning för
länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter.
Havs- och vattenmyndigheten behöver särskilt uppdatera och upprätthålla:
a) vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden,
b) vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala
vattenförsörjningsplaner.
Åtgärden ska ske i samråd med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges
geologiska undersökning.
Åtgärden ska genomföras löpande.

Motivering
Inrättandet av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter samt regionala
vattenförsörjningsplaner är två effektiva och konkreta verktyg för att skydda våra
dricksvattentäkter från negativ påverkan och som bidrar till att förebygga försämring av
status i yt- och grundvattenförekomster som används eller kan komma att användas som
dricksvattentäkt.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska innehålla åtgärder för inrättande av
vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda dricksvatten
(vattenförvaltningsförordning (2004:660) 6 kap 5 §). Skydd ska säkerställas för
vattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning eller som är avsedda för sådan
framtida användning. De vattenförekomster som ska skyddas är de som används för uttag av
)
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vatten som är avsett att användas för produktion av dricksvatten och som ger mer än 10 m 3 i
uttag per dygn i genomsnitt eller som betjänar fler än 50 personer, i enlighet med definitionen
i vattendirektivet artikel 7.
(

)

Av myndigheters och kommuner återrapportering av genomförda åtgärder framgår att det
fortfarande finns stora behov av att inrätta vattenskyddsområden och vid behov revidera
gamla beslut (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt återrapporteringen för 2019 rapporterade
kommunerna totalt 1 590 allmänna vattentäkter, varav 1 089 (68 procent) hade någon form av
skydd. Av 1 030 enskilda vattentäkter uppges enbart 215 (21 procent) ha skydd i form av
vattenskyddsområde. Dessutom fanns det en stor osäkerhet om hur många enskilda
vattentäkter som finns tillgängliga inom varje kommun (Vattenmyndigheterna, 2020a).
Detta pekar på ett betydande behov av vidare utredningar och kartläggning av enskilda
vattentäkter i Sverige. Av de befintliga vattenskyddsområdena är 762 (68 procent av samtliga
förekomster) beslutade innan miljöbalk (1998:808) trädde i kraft och är i behov av revidering.
Framtida klimatförändringar kan ha stor påverkan på landets dricksvattenförsörjning. För att
trygga framtidens dricksvattenförsörjning finns det stort behov av att skydda vattentäkter
som används i dag men även sådana som i framtiden kan komma att användas till
dricksvattenproduktion. Många kommuner pekar ut viktiga behov av reservvattentäkter,
framtida dricksvattentäkter, och skydd av dem. Av de totalt 180 reservvattentäkter som
kommunerna har huvudmannaskap för har enbart 26 procent (47 reservvattentäkter)
vattenskyddsområden. Dessutom har enbart 38 procent av kommunerna framtida
vattentäkter utpekade vattenskyddsområden, till exempel i regional vattenförsörjningsplan,
vattenplan eller motsvarande. Detta indikerar en brist på beredskap att skydda dricksvatten
mot framtida klimatförändringar.
Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av länsstyrelsen (länsstyrelsens åtgärd 5). De
planerna är ett värdefullt underlag för kommunernas planering. Därigenom synliggörs
dricksvattenförekomster och deras behov av skydd. Markanvändning och/eller verksamheter
som har en betydande påverkan på dricksvattenförekomster kan på så sätt undvikas eller
anpassas så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. I dagsläget har dock enbart 40
kommuner (16 procent av kommunerna i återrapporteringen för 2019 (Vattenmyndigheterna,
2020a)) inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanerna. 54 procent av de
kommuner som inte använder vattenförsörjningsplanerna i kommunens översikts- och
detaljplanering saknar dem, vilket tyder på ett kraftigt behov av framtagandet av regionala
vattenförsörjningsplaner.
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Genomförande
Havs-och vattenmyndigheten behöver ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och
kommunerna i deras arbete med att skydda dricksvattentäkter. Åtgärden ska leda till att
vägledning för både vattenskyddsområden och regionala vattenförsörjningsplaner utvecklas
så att länsstyrelser och kommuner får förutsättningar att säkerställa ett långsiktigt och
tillräckligt skydd för dricksvattentäkter på ett enhetligt och rättssäkert sätt.
a)

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller
frågor om vattenskyddsområden. Att inrätta vattenskyddsområden kan vara en
komplicerad och resurskrävande process och fortsatt aktivt stöd och vägledning från
Havs- och vattenmyndigheten behövs, exempelvis i form av handböcker, manualer,
utbildningar eller motsvarande. Vägledning för vattenskyddsområde bör även inkludera
hur vattenresurser lämpliga för framtida dricksvattenproduktion kan skyddas.

b) Havs- och vattenmyndigheten färdigställde och publicerade i januari 2020 ”Vägledning
för regional vattenförsörjningsplanering - För en säker och långsiktig
dricksvattenförsörjning” (2020a). Havs- och vattenmyndigheten bör fortsätta ge råd och
stöd för implementering av vägledningen, och vid behov uppdatera den.

Sammanhang
Åtgärden är en reviderad åtgärd från åtgärdsprogrammet 2016–2021 och det kompletterande
åtgärdsprogrammet 2018–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och
Kommunerna 3.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och
framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk
mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6:
Invasiva främmande arter
Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med att motverka invasiva främmande
arter i vattenmiljöer ta fram:
a) metodkatalog för bekämpning av akvatiska arter som har en sådan påverkan att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte kunna följas,
b) hanteringsprogram för prioriterade akvatiska invasiva främmande arter,
c) övervakningsprogram för invasiva främmande arter i vattenmiljöer så att
vattenförvaltningens behov beaktas.
Åtgärden ska genomföras, så att den bidrar till att de åtgärder vidtas, som behövs, så att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Barlastvattenkonventionen)är implementerad i svensk lagstiftning via barlastvattenlag
(2009:1165))och(barlastvattenförordning (2017:74) . Syftet med dessa är att ta itu med problem
på ett övergripande sätt för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
samt att minimera och mildra effekter som invasiva arter kan ha på människors hälsa eller
ekonomi. Det finns en förteckning över de arter som räknas som invasiva och som omfattas
och regleras av EU-förordning (1143/2014). Denna förteckning revideras löpande. De arter
som beskrivs i EU-förordning (1143/2014) omfattas inte av vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram. Medlemsländerna har enligt förordningen själva ansvar att ta fram
nationella förteckningar för de invasiva främmande arter som inte finns inom ramen för
förordningen. Detta är arter som uppträder som invasiva och med negativa miljöeffekter, men
som inte omfattas av någon reglering enligt EU-förordning.
(

(

)

Artdatabanken har på uppdrag av HaV och Naturvårdsverket tagit fram en första lista med
arter som har ekologiskt negativ effekt och invasionspotential, där HaV är ansvarig för
akvatiska arter. Omfattande ekosystemtjänstanalyser har utförts av HaV på 20 etablerade
arter med hög invasions- och påverkanspotential enligt listan. Resultaten visar att majoriteten
av de 20 arterna bedöms ha negativ påverkan på ekologisk status i sådan omfattning att det
påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna.
De akvatiska arter som HaV bedömer ha negativ påverkan på ekologisk status i sådan
omfattning att det påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna är: japantofs
(Bonnemaisonia hamifera), japanplym (Dasysiphonia japonica), svart dvärgmal (Ameiurus melas),
silverruda (Carassius gibelio), gräskarp (Ctenopharyngodon idella), karp (Cyprinus carpio),
svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus), puckellax (Oncorhynchus gorbuscha),
regnbåge (Oncorhynchus mykiss), bäckröding (Salvelinus fontinalis), kanadaröding (Salvelinus
namaycush), sydfyrling (Crassula helmsii), vattenpest (Elodea canadensis), sjögull (Nymphoides
peltata), vandrarmussla (Dreissena polymorpha), nyzeeländsk tusensnäcka (Potamopyrgus
antipodarum), blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus), småprickig penselkrabba (Hemigrapsus
takanoi), amerikansk hummer (Homarus americanus) och japanskt jätteostron (Magallana gigas).
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Vattenmyndigheterna bedömer att det finns ett stort mörkertal när det gäller hur och vilka
invasiva främmande arter som påverkar vattenförekomsterna. Det är sannolikt fler
vattenförekomster som är påverkade av invasiva främmande arter än vad som är känt. Det är
också troligt att problemet kommer att växa i takt med klimatförändringar och ökade
transporter över gränserna.

Metodkatalog för bekämpning av akvatiska arter
Invasiva främmande arter är ett stort hot mot ekosystemstjänster och har negativa påverkan
på miljökvalitetsnormerna för vatten. Naturvårdsverket har därför tagit fram en metodkatalog
för bekämpning av terrestra invasiva främmande arter (Naturvårdsverket, 2019a). En
motsvarande metodkatalog för utrotning och spridningsbegränsning av akvatiska arter
saknas dock i dagsläget, trots att en stor andel av invasiva arter är akvatiska. Det finns i
dagsläget ett stort behov av metoder som kan användas vid åtgärder som syftar till utrotning
eller långsiktig hantering av invasiva främmande arter i svenska marina och limniska miljöer.

Hanteringsprogram
HaV behöver ta fram hanteringsprogram för att förhindra spridning och begränsa etablering
av invasiva främmande arter. Dessa hanteringsprogram behöver fokusera på arter med
betydande påverkan på vattenförekomsters ekologiska status, som påverkar möjligheten att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten. HaV har i nuläget tagit fram ett hanteringsprogram
för signalkräfta och har kommit långt med att ta fram ett för svartmunnad smörbult
(Neogobius melanostomus). De övriga akvatiska arterna saknar dock hanteringsprogram, trots
behovet. Det stora problemet med invasiva främmande arter är att det alltid kommer att
finnas nya arter med etableringspotential som ständigt introduceras i svenska vatten. HaV
behöver prioritera de arter som har störst negativ miljöpåverkan och i första hand är i behov
av hanteringsprogram. Påverkansfaktorer som ökad båttrafik, transport över gränserna och
klimatförändring förutsätter större behov av att hantera invasiva främmande arter
i framtiden.

Övervakningsprogram
Flera av arterna i Artdatabankens lista är klassade som ”dörrknackare”, det vill säga att de
inom en snar framtid riskerar att etablera sig. Övervakning av dessa ”dörrknackare” ger
möjlighet att upptäcka och att sätta in tidiga hanteringsåtgärder. Ju tidigare en åtgärd kan
sättas in desto mer kostnadseffektiv är den. Därför är det viktigt att ta fram
övervakningsprogram för de arter som befinner sig i ett tidigt introduktionsstadium.
De senaste 5–10 åren har en revolutionerande utveckling av genetiska och kemiska metoder
skett, med enorm potential för övervakning eller för att komplettera övervakningsprogram av
invasiva främmande arter. Tekniker som till exempel eDNA och DNA-barcoding är i dag
kostnadseffektiva och kan hantera stora mängder prover. Det finns i dagsläget ett stort behov
av vägledning för en nationell strategi för ett övervakningsprogram.
Åtgärden syftar till att de problem som uppmärksammats inom vattenförvaltningen ska
inkluderas i hanteringsprogrammen och det ska därmed underlätta för myndigheter,
kommuner och andra aktörer att vidta fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas.
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Genomförande
Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. HaV:s roll är att
tillsammans med Naturvårdsverket samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete.
HaV har ansvar för främmande arter i sötvatten och marin miljö.
HaV:s hanteringsprogram för invasiva främmande arter ska inkludera de främmande arter
som påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Hanteringsprogrammen
kan för invasiva främmande arter visa vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. Det kan
till exempel vara begränsning eller utrotning av bestånd eller inneslutning av en specifik art.
Även indirekta åtgärder, som informationskampanjer, för att minska spridningen riktade mot
målgrupper som fritidsfiskare, akvarister, båtlivet, med mera bör ingå i åtgärdsarbetet.
För vattenförekomster som gränsar till Norge är det speciellt viktigt att hanteringsprogrammen hanterar arter som i norska vatten anses som främmande på att sådant sätt att
spridning över gränsen inte tillåts. För att gränsvattenförekomster ska kunna följa
miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på invasiva främmande arter krävs ett
gemensamt förhållningssätt för främmande arter i dessa vattenförekomster.

Sammanhang
Åtgärden är reviderad från Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 8 i Åtgärdsprogram
2016–2021.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda känsliga ekosystem
och inhemsk biodiversitet påverkade av klimatrelaterade faktorer som förändrade
vattentillgångar, nederbörd och temperatur.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag,
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och
inkluderande samhällen.
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 7:
Prioritering av LOVA-medel
Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för stödet Lokala Vattenvårdsprojekt
(LOVA) förbättra kunskapen om åtgärders effektivitet på lokal nivå och implementera
denna kunskap i arbetet med LOVA. Syftet med åtgärden är att underlätta och förbättra
planering, effektberäkning och kostnadseffektivitet i det lokala åtgärdsarbetet.
Havs- och vattenmyndigheten ska verka för att kostnadseffektiva åtgärder mot extern och
intern näringsbelastning prioriteras, så att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, för att tillgodose att LOVA
kompletterar stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken, och Naturvårdsverket, för att
tillgodose att LOVA kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte
nås i vattendrag, sjöar och kustvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 382 vattenförekomster med betydande påverkan från
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att
inte följas med avseende på övergödning. Därtill finns 14 vattenförekomster med bedömd
påverkan från internbelastning i så stor utsträckning att åtgärder behöver vidtas.
Enligt förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt kan bidrag från
havs- och miljöanslaget lämnas till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). År 2020
fördelade Havs- och vattenmyndigheten ut 230 miljoner kr, varav 161 miljoner kronor är
tillgängliga för att finansiera åtgärder mot övergödning. Tillsammans med den gemensamma
jordbrukspolitiken (GJP) utgör därmed LOVA det viktigaste finansieringsstödet för att
minska näringsbelastningen till vatten från externa och interna källor.
(

)

För att nyttja finansieringen inom LOVA optimalt behövs en högre grad av prioritering till
vilka områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.
LOVA-bidrag behöver därför användas till att öka genomförandet av åtgärder som leder till
minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, ökad retention i landskapet
och minskad intern belastning.

Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten behöver verka för att de åtgärder mot övergödning som tagits
fram av vattenmyndigheterna genomförs i högre utsträckning, och att åtgärder utförs där de
gör mest nytta. Därtill behöver åtgärder mot internbelastning kunna genomföras där det
bedöms kostnadseffektivt och hållbart enligt gällande vägledning. Uppföljningen av
genomförda LOVA-projekt behöver stärkas och utvecklas. Genom att nyttja lärdomar från
genomförda projekt i prioriteringen vid fördelning av LOVA-bidrag kan
kostnadseffektiviteten förbättras.
LOVA är tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken en viktig stödform för att
genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för
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vatten. Även våtmarkssatsningen inom LONA utgör ett kompletterande stöd som kan bidra
till minskad övergödning. Det är därför viktigt att Havs- och vattenmyndigheten samverkar
med Jordbruksverket och Naturvårdsverket för att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder
kan finansieras och genomföras. En vägledning om vilka stödformer som är lämpliga att söka
för olika situationer och målgrupper skulle underlätta för stödsökande och främja
åtgärdsarbetet.

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 4,
Havs- och vattenmyndigheten 9 och Länsstyrelserna 6 och 9.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 9 och
Jordbruksverket 4.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken,
dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot
översvämning och kusterosion.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande
sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande
våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald,
16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 8:
Egenkontroll vattenverksamhet och vattenuttag
Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser och
kommuner i deras tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag och vägleda dessa
verksamheter i deras egenkontrollarbete.
Åtgärden ska leda till att påverkan från vattenverksamhet och vattenuttag minskar, så att
den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
Enligt miljöbalk (1998:808) (MB) 5 kap. 7 § ska regeringen eller den eller de myndigheter eller
kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, om det
behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. Enligt vattenförvaltningsförordning (2004:660)
(VFF) 5 § 6 pkt. ska ett åtgärdsprogram för vattendistrikten bland annat innehålla åtgärder för
att motverka betydande negativa konsekvenser för vattenmiljön. Detta gäller särskilt de
(

)

(
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åtgärder som behövs gällande hydromorfologiska förhållanden, så att god ekologisk status
eller god ekologisk potential ska kunna nås.
Ett flertal vattenverksamheter bidrar i dagsläget till att god vattenstatus inte uppnås eller
riskerar att försämras. Vattenverksamheterna det rör sig om är bland annat: vattenkraftverk
och dammar, sjöregleringar, broar och vägtrummor, markavvattningsföretag, vattenuttag,
flottleder, hamnar och farleder. Dessa typer av vattenverksamheter kan ofta förorsaka fysiska
förändringar av vattenmiljön i form av vandringshinder, flödesförändringar och morfologiska
förändringar i form och struktur hos sjöar, vattendrag, kustvattensträckor och bottnar.
Påverkan från vattenverksamheter kan även påverka läckage och transport av olika typer av
miljögifter. Exempel på detta är ökat läckage av metaller från mark vid dikning av sura
sulfatjordar och spridning av föroreningar vid muddring och dumpning.
Vattenuttag är en vattenverksamhet enligt MB 11 kap. 3 § och är då en verksamhet där tillsyns
ska utövas. Denna tillsyn är idag eftersatt. Vattenuttag kan ha negativ påverkan på
vattenmiljön i form av bland annat flödesförändringar och kvantitativa förändringar.
Tillsynen över vattenuttag behöver prioriteras och för att detta ska kunna ske krävs
tillsynsvägledning.
Framtida klimatförändringar, till exempel ökad eller förändrad nederbörd, torka och
översvämningar, förväntas leda till högre behov och krav på tillsyn över vattenverksamhet
och vattenuttag på vattenförekomster. Tillsynen av vattenverksamhet och vattenuttag
behöver därför utvecklas för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Genomförande
Enligt miljötillsynsförordning (2011:13) 3 kap. 5 § 4 pkt ska Havs- och vattenmyndigheten ge
tillsynsvägledning i frågor om vattenverksamhet enligt MB 11 kap. Vattenmyndigheten
bedömer att Havs- och vattenmyndigheten bör se över möjligheten att utveckla en
systematisk och prioriterad egeninitierad tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag, i syfte
att identifiera områden och verksamheter där det kan finnas anledning att ställa krav på
exempelvis återställnings- eller förbättringsåtgärder för att förbättra möjligheterna till att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
(

)

Åtgärden syftar till att öka antalet tillsynsinsatser. Tillsynsinsatserna ska också planeras och
prioriteras så att en ökad hänsyn tas till behovet av förebyggande och miljöförbättrande
åtgärder i anslutning till vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna
för vatten inte följs. Som underlag för prioritering och planering av tillsyn bör
vattenmyndigheternas kartläggning av påverkan på vatten påverkade av vattenverksamhet
och vattenuttag samt bedömningen av risk för att vattenförekomsterna inte når utsatt
kvalitetskrav användas.
Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner i
frågor om vattenverksamhet och vattenuttag.

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i åtgärdsprogrammet 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna: Länsstyrelserna 2 och 4, kommunerna 2,
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, Havs- och vattenmyndigheten 4 och
Naturvårdsverket 2.
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Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet
och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag
och 9. Grundvatten av god kvalitet.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 9:
Stödfunktion för åtgärdssamordnare
Havs- och vattenmyndigheten ska behålla och vidareutveckla sin stödfunktion för det
lokala åtgärdsarbete mot övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare. Havs- och
vattenmyndigheten ska även fortsatt verka för att bredda uppdraget för
åtgärdssamordnarna så att ekologisk status tas hänsyn till i sin helhet.
Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund,
vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Under 2018 inrättades inom ramen för regeringsuppdragen ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete
mot övergödning” och ”Pilotområden mot övergödning” 20 pilotområden, där
åtgärdssamordnare inom ramen för projektet Lokalt engagemang för vatten (LEVA) fick
uppdraget att i samverkan med verksamhetsutövare öka genomförandet av åtgärder mot
övergödning (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b; 2018). Havs- och vattenmyndigheten har
sedan 2018 haft en koordinerande roll och stödfunktion för åtgärdssamordnarna.
Arbetsformen med åtgärdssamordnare är värdefull eftersom den kombinerar informativa och
ekonomiska styrmedel, samtidigt som den aktivt involverar verksamhetsutövarna. Vikten av
att fortsätta arbetsformen med åtgärdssamordnare understryks också i den statliga
utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning” (SOU 2020:10).

Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten har fungerat som stöd för åtgärdssamordnarna inom LEVAprojektet, där det skapats en plattform för samordning, information och erfarenhetsutbyte.
Havs- och vattenmyndigheten har också haft en koordinerande roll i den LEVA-projektgrupp
där Jordbruksverket, vattenmyndigheterna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) deltar.
Arbetet och kunskapsutbytet i projektgruppen bör fortsätta, men involverandet och utbytet
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med länsstyrelserna bör utvecklas, så att deras roll att stödja åtgärdsarbetet på regional nivå
kan samordnas med den nationella stödfunktionen.
Arbetssättet med åtgärdssamordnare erbjuder, utöver nuvarande arbete som är inriktat mot
åtgärder mot övergödning, en möjlighet att ta fram kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra
den övergripande ekologiska statusen. Detta arbete bör utvecklas. Åtgärder mot fysisk
påverkan på jordbruksvatten inom jordbruket vore särskilt lämpliga att hantera inom denna
arbetsform, då det finns både synergier och konflikter med åtgärder mot övergödning.

Sammanhang
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Havs- och Vattenmyndigheten 7, Jordbruksverket
1–4 och Länsstyrelserna 6, 8 och 9.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken,
dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot
översvämning och kusterosion.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande
sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande
våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald,
16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap.
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2.5 Jordbruksverket
Jordbruksverket, åtgärd 1:
Rådgivning om näringsläckage
Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten
riktad till jordbruks- och trädgårdsföretag, för att minska näringsläckage till områden där
det finns risk att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs på grund av
sådan påverkan. Jordbruksverket behöver också verka för att öka kännedomen om
tillgängliga stödformer för miljöåtgärder.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte
nås i vattendrag, sjöar och kustvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 382 vattenförekomster med betydande påverkan från
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att
inte följas med avseende på övergödning.
Åtgärder som leder till minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark,
betesmark samt rasthagar, och ökad retention i landskapet behöver därför genomföras.
Kompetensutveckling och rådgivning behövs för att behovsanpassa användningen av
växtnäring för växtodling och få till stånd lämpliga åtgärder inom jordbruket för att minska
övergödningen. Den behövs också för att öka anslutningen till miljöförbättrande ersättningar
och för att bidra till att åtgärder genomförs så att de får bästa möjliga effekt. Den fosforenkät
som genomfördes inom Greppa näringen 2018 (Malgeryd, 2018) visade att en majoritet av
lantbrukarna inte kände till de stöd som är möjliga att söka för att genomföra åtgärder mot
övergödning. Det behövs därför en ökad informationsspridning riktad till lantbrukare om
dessa stöd.
Kompetensutveckling och rådgivning är viktig eftersom växtnäringsfrågorna inom jordbruket
är komplexa då det ofta rör sig om diffusa utsläpp och förutsättningarna mellan olika regioner
och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, klimat och produktionsinriktning. Därmed
kan också de åtgärder som är mest kostnadseffektiva variera mellan olika regioner och olika
gårdar. Den enskilde lantbrukaren har också goda kunskaper om lokala förutsättningar på
gården vilka kan tas till vara i rådgivningen.

Genomförande
Jordbruksverket behöver säkerställa att rådgivningen ska ha som mål att åtgärder genomförs
på rätt plats och att de mest kostnadseffektiva åtgärderna används i första hand. Som grund
till detta har vattenmyndigheterna tagit fram ett underlag med förslag på möjliga
kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på övergödning. Det
är viktigt att utgångspunkten för kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten ligger
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i att följa miljökvalitetsnormerna för vatten inklusive förbudet mot försämring av statusen och
att avrinningsområdesperspektivet beaktas.
Jordbruksverket ska fortsatt bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala
åtgärdssamordnare som inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018;
Havs- och vattenmyndigheten, 2019b).
För att öka kännedomen om stödformer för åtgärdsgenomförande bör övervägas att
genomföra generellt ökade informationsinsatser i samverkan med Länsstyrelserna och
lantbruksnäringen.
Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen framför allt fosfor, men också
kväve, till ytvattenförekomster för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 3 Åtgärdsprogram 2016-2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9 och
Länsstyrelserna 6, 8 och 9.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska näringsläckage vid
ökad nederbörd och översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande
sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Jordbruksverket, åtgärd 2:
Rådgivning om växtskyddsmedel
Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten, för
att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel i områden där det finns risk
att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.
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Motivering
Många av de i växtskyddsmedel ingående ämnena, som har bidragit till en sänkt vattenkvalité
är idag förbjudna, men även godkända växtskyddsmedel kan orsaka att god ekologisk status
inte nås i sjöar och vattendrag, samt att god kemisk status inte nås i grundvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 14 grundvattenförekomster som har bedömts
påverkade av jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna med avseende på
växtskyddsmedel riskerar att inte följas, samt 83 ytvattenförekomster som bedöms vara
möjligt påverkade men som saknar tillförlitliga mätdata.
Rådgivning och kompetensutveckling är viktig för att få till stånd de åtgärder som behövs för
att anpassa användningen av och minska påverkan från växtskyddsmedel inom jordbruket,
och behöver därför utvecklas för att minska tillförseln av växtskyddsmedel till vatten för att
bidra till att miljökvalitetsnormerna följs.

Genomförande
Jordbruksverket behöver säkerställa att kompetensutvecklingen och rådgivningen har som
mål att åtgärder genomförs på rätt plats och att de mest kostnadseffektiva åtgärderna används
i första hand. Åtgärden ska genomföras med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen
för hållbar användning av växtskyddsmedel 2019–2022 (Sveriges nationella handlingsplan för
hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022, 2019b).
Jordbruksverket ska fortsatt bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala
åtgärdssamordnare som inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018;
Havs- och vattenmyndigheten, 2019b).
Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus
till yt- och grundvatten för att bidra till att miljökvalitetsnormerna följs, inklusive ta hänsyn
till förbudet mot försämring av vattenkvalitén miljöbalk (1998:808)5 kap. 4 §).

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 2 Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9 och
Länsstyrelserna 6.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av
växtskyddsmedel vid ökad nederbörd och översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och
välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och
marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande
samhällen.
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Jordbruksverket, åtgärd 3:
Rådgivning om fysisk påverkan
Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att
minska negativ påverkan från vattenverksamhet i jordbrukslandskapet, såsom
markavvattning, underhåll av markavvattningsanläggningar, uttag av bevattningsvatten
och anläggning av dammar och våtmarker. Åtgärden ska även inkludera påverkan från
sura sulfatjordar. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer
för vatten följs.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbrukslandskapet är ett
betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 262 vattenförekomster som har bedömts påverkade av
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på
hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder.
Denna fysiska förändring kan påverka livsförhållanden för bland annat fisk och bottenfauna
så att god ekologisk status inte uppnås.
Dränering av mark på sura sulfatjordar kan medföra försurning av marken med utlakning av
toxiska metaller som följd.

Vattenuttag kopplade till jordbruket från grundvattenförekomster kan orsaka både sänkta
grundvattennivåer och förhöjda koncentrationer av naturligt förekommande ämnen som
klorid och sulfat.
Mer än hälften av Sveriges åkermark är beroende av markavvattningsläggningar för att kunna
odlas. För att uppfylla livsmedelsstrategins mål om en hållbar, ökad livsmedelsproduktion
behöver en betydande del av anläggningarna underhållas och förnyas. Klimatförändringar
leder dessutom till ett sannolikt ökat behov av bevattning. Eftersom åtgärder för att förbättra
dräneringen och ökade vattenuttag riskerar att påverka livsmiljöerna i vattendragen negativt
är det viktigt att Jordbruksverkets rådgivande verksamhet inkluderar dessa aspekter. Viktiga
åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna i berörda vattendrag kan bland annat vara
miljövänligt dikesunderhåll, att lämna trädbevuxna kantzoner och tillåta strukturer såsom
ved och stenar i vattendragen där det är lämpligt.
Kompetensutveckling och rådgivning är viktig eftersom fysisk påverkan på vatten berör olika
typer av påverkansfaktorer, som kan leda till att god ekologisk status inte uppnås. Därutöver
är förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierande, varför de åtgärder som är
mest lämpade varierar mellan olika regioner och olika gårdar.
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Genomförande
Jordbruksverket behöver säkerställa att kompetensutvecklingen och rådgivningen ska ha som
mål att vattenverksamhet och vattenuttag kopplade till jordbruket utförs på så sätt att
negativa effekter på vattenmiljöerna undviks i möjligaste mån. Jordbruksverket ska fortsatt
bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare som
inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; Havs- och
vattenmyndigheten, 2019b).
Åtgärden ska leda till att minska negativ påverkan på hydrologisk regim och morfologiskt
tillstånd för att bidra till att miljökvalitetsnormerna följs, inklusive ta hänsyn till förbudet mot
försämring av vattenkvalitén miljöbalk (1998:808)kap. 5 4 §).

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 3 Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9,
Naturvårdsverket 6 och Länsstyrelserna 6.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att reglera vattenuttag för att
skydda mot vattenbrist vid torka, samt anlägga buffrande dammar och våtmarker med
buffrande effekt mot översvämning och kusterosion.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande
sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård, 13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 13. Bekämpa klimatförändring, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem
och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och
globalt partnerskap.
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Jordbruksverket, åtgärd 4:
Prioritering av jordbruksåtgärder
Jordbruksverket ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och andra
eventuella anslag prioritera nedanstående åtgärder i jordbrukslandskapet och aktivt verka
för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med länsstyrelser, rådgivare,
åtgärdssamordnare och lantbrukare:

•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturkalkning
Kalkfilterdike
Anpassad skyddszon
Skyddszon
Fosfordamm/Våtmark
Tvåstegsdike
Vårbearbetning
Fånggröda

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, för att
tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken kompletterar stöden i LOVA, och
Naturvårdsverket, för att tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken
kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte
nås i vattendrag, sjöar och kustvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 382 vattenförekomster med betydande påverkan från
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att
inte följas med avseende på övergödning. Därtill finns 101 grundvattenförekomster som
riskerar att inte följa miljökvalitetsnormen med avseende på nitrat och/eller ammoniak på
grund av påverkan från jordbruk.
Nationellt bidrar jordbruket till knappt 60% av den antropogena tillförseln av fosfor och 50%
av den antropogena belastningen av kväve (SMED, 2020). Åtgärder som leder till minskad
tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet
behöver därför genomföras. För att nyttja finansieringen inom den gemensamma
jordbrukspolitiken optimalt behövs en högre grad av prioritering till vilka områden där
åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.

Genomförande
Jordbruksverket behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna
genomförs i högre utsträckning och att de placeras där de gör mest nytta. Faktorer som
hindrar en hög anslutningsgrad till relevanta, befintliga stödformer i den gemensamma
jordbrukspolitiken behöver identifieras och åtgärdas. Detta inkluderar att se över villkor och
ersättningsformer i den gemensamma jordbrukspolitiken tillsammans med andra eventuella
anslag för att minska övergödningen.
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Den gemensamma jordbrukspolitiken är tillsammans med LOVA en viktig stödform för att
genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för
vatten. Även våtmarkssatsningen inom LONA utgör ett kompletterande stöd som kan bidra
till minskad övergödning. Det är därför viktigt att Jordbruksverket samverkar med Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket för att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder
kan finansieras och genomföras. En vägledning om vilka stödformer som är lämpliga att söka
för olika situationer och målgrupper skulle underlätta för stödsökande och främja
åtgärdsarbetet.
Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen till yt- och kustvattenförekomster
för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 4 Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och Vattenmyndigheten 7 och 9 och
Länsstyrelserna 6 och 8.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken,
dammar, skyddszoner våtmarker och andra biologiska skydd med buffrande effekt mot
översvämning och kusterosion.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande
sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård, 13. Ett rikt odlingslandskap.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16.
Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Jordbruksverket, åtgärd 5:
Utredning av styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan
Jordbruksverket ska utreda prioriterade styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan i
jordbrukslandskapet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta inkluderar
anläggande av kantzoner med träd och buskar mot sjöar och vattendrag, och
biotopvårdande åtgärder i vattendragsfåran och svämplanet.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
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Motivering
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbrukslandskapet är ett
betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 262 vattenförekomster som har bedömts påverkade av
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på
hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder.
Kantzoner med naturlig vegetation, och biotopvårdande åtgärder i vattenfåran, till exempel
tillförsel av död ved eller block och lekgrus, kan vara viktiga åtgärder för att nå
miljökvalitetsnormen för dessa vatten. Målkonflikter med exempelvis livsmedelsstrategin gör
dock att åtgärderna inte kan tillämpas fullt ut i jordbrukslandskapet. I dagsläget saknas också
styrmedel och finansiering för att utföra dessa åtgärder i jordbrukslandskapet.
Jordbruksverket behöver därför utreda hur dessa åtgärder ska finansieras och genomföras så
att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Genomförande
Jordbruksverket behöver utreda om finansiering av anläggande av kantzoner med naturlig
vegetation och biotopvårdande åtgärder i vattendragsfåran och svämplanet kan ske genom
befintliga stödsystem, och vilka stödformer och villkor som i så fall är lämpliga.
Jordbruksverket ska även ta fram underlag om hur åtgärderna påverkar
jordbruksproduktionen.
Arbetet ska ske i samverkan med vattenmyndigheterna, som parallellt tar fram ett underlag
för att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade på grund av
markavvattningsanläggningar I och med att vissa jordbruksvatten förklaras som kraftigt
modifierade kommer också det nationella behovet av åtgärder mot fysisk påverkan i
jordbrukslandskapet att tas fram.
Åtgärden ska även genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten i egenskap av
vägledande myndighet för vattenförvaltningen, med Naturvårdsverket i egenskap av
vägledande myndighet för markavvattning och Skogsstyrelsen i frågor om gemensamma
åtgärdsbehov för jordbruks- och skogssektorn.

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3 och 4, och
Naturvårdsverket 6.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga kantzoner med träd
och buskar mot sjöar och vattendrag och andra biotopvårdande åtgärder med buffrande effekt
mot översvämning och kusterosion. Funktionella kantzoner bidrar också med skuggning av
vattendraget, vilket motverkar ökade vattentemperaturer till följd av ett varmare klimat, som
kan vara skadliga för vattenlevande organismer.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag,
13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 17. Genomförande
och globalt partnerskap.
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Jordbruksverket, åtgärd 6:
Tillsynsvägledning och vägledning om egenkontroll
Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser och
kommuner i deras tillsyn av djurhållande verksamheter, jordbruks- och trädgårdsföretag.
Jordbruksverket ska även vägleda dessa verksamheter i deras egenkontrollarbete
Åtgärden ska leda till att växtnäringsförluster till och påverkan från användning av
växtskyddsmedel på vattenförekomster minskar, så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten följs.
Åtgärden ska genomföras löpande.

Motivering
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 487 ytvattenförekomster och 109
grundvattenförekomster med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av
växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkar de biologiska livsmiljöerna negativt.
Tillsyn och egenkontroll av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och
växtskyddsmedel till vatten är viktiga verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten.
Hantering och förvaring av stallgödsel samt tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid
spridning av gödsel och växtskyddsmedel är exempel där tillsyn och egenkontroll kan bidra
till ett miljövänligare jordbruk.
Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och
förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart,
klimat, produktionsinriktning. En utvecklad tillsynsvägledning är därför nödvändig för att ge
länsstyrelser och kommuner möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn.

Genomförande
Jordbruksverket ska ge tillsynsvägledning i frågor om djurhållande verksamheter och
verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Tillsynen av sådant som kan orsaka
förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver mycket kompetens hos inspektören.
Vägledningen behöver därför utvecklas särskilt kring hur tillsynsmyndigheterna kan bedriva
en ändamålsenlig tillsyn med avseende på växtnäringsförluster från jordbruks- och
trädgårdsmark åkermark.
Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom
exempelvis upptrampade betes- och rasthagar. Vägledningen för tillsyn på hästgårdar
behöver förstärkas. Läckage från växthus kan vara en betydande källa till att vi hittar
växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel som är
förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Jordbruksverket
behöver därför särskilt fokusera på vägledning av för tillsyn på dessa verksamheter.
Jordbruksverket ska även ge vägledning om tillämpningen av reglerna för egenkontroll på
verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet.
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Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av näringsämnen och växtskyddsmedel till
ytvattenförekomsterna och minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive ta hänsyn till förbudet mot försämring
av vattenkvalitén miljöbalk (1998:808)kap. 5 4 §).

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärder 5 och 6 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 2, 4 och 6 och Kommunerna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt HVMFS 2012:18
kan följas.
(

)

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i
balans samt levande kust och skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser,
15. Ekosystem och biologisk mångfald, och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.6 Kammarkollegiet
Kammarkollegiet, åtgärd 1:
Egenkontroll vattenkraft
Kammarkollegiet ska stödja länsstyrelserna i deras tillsyn av vattenverksamheter och i
arbetet med att föra talan i tillstånds- och omprövningsmål för vattenverksamheter, på ett
sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Kammarkollegiet ska genom sitt stöd särskilt:
a) tillgodose att egenkontrollen från vattenkraftsverksamheter innehåller sådana
uppgifter som effektiviserar tillsyn och processföring i tillstånd- och
omprövningsmål
b) samverka med berörda myndigheter i juridiska frågor om operativa tillsynsåtgärder
och tillstånds- och omprövningsmål, inklusive hantering av
vattenkraftsverksamheter som bedrivs utan gällande miljötillstånd.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna som har tillsyn av
vattenkraftsverksamhet och dammar.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Detta för att underlätta
genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften.

Motivering
Vattenkraftverk och dammar har en negativ påverkan på den ekologiska statusen i våra
vatten. Påverkan från dessa verksamheter består framförallt i att de kan utgöra
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och att de kan förorsaka
flödesförändringar och morfologiska förändringar. Dessa påverkanstryck medför ofta en
sådan försämring i vattenförekomsterna att god ekologisk status inte uppnås.
För att miljökvalitetsnormerna för dessa vattenförekomster ska kunna följas behövs det i
många fall fysiska förbättringsåtgärder vid de berörda vattenkraftverken och dammarna, i
form av till exempel fisk- och faunapassager, miljöanpassade flöden och återställning. Ett stort
antal vattenkraftverk och dammar har i dag föråldrade tillstånd som kan behöva omprövas
eller eventuellt återkallas för att kunna genomföra de fysiska förbättringsåtgärder som krävs
för att följa miljökvalitetsnormerna. För att domstolar i tillstånds- och omprövningsmål ska
kunna göra skäliga bedömningar av vilka förebyggande och förbättrande åtgärder som
behövs vid de berörda verksamheterna, behövs att underlaget från verksamhetsutövarna
visar vilken miljöpåverkan anläggningen har kopplat till sin drift.
Det åligger verksamhetsutövarna att kontrollera sina verksamheter och arbeta förebyggande,
så att inga skador eller olägenheter uppkommer för människors hälsa eller miljön (miljöbalk
(1998:808) (MB))26 kap. 19 §). Som tillsynsmyndighet ska länsstyrelsen granska
verksamhetsutövarnas egenkontroll och se till att eventuella brister åtgärdas. En utveckling av
egenkontrollen som berör recipientförhållanden är nödvändig för att tydliggöra, för både
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, hur olika verksamheter påverkar
vattenförekomsternas status. Egenkontrollen av verksamheters påverkan på recipienten
(recipientkontroll) br syfta till att visa hur olika verksamheter påverkar förutsättningarna att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten, MB:s allmänna hänsynsregler jämte föreskrivna
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tillståndsvillkor. På detta sätt kan arbetet med egenkontroll samordnas med
vattenförvaltning.
En utveckling av egenkontrollen på det ovanbeskrivna sättet kommer såväl
verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter till godo under genomförandet av den
nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften, som beslutades av regeringen 25
juni 2020 (Regeringskansliet, 2020). Från 1 januari 2019 gäller ett krav på att verksamheter
med koppling till vattenkraft ska ha moderna miljövillkor (MB 11 kap. 27 §). Detta ska uppnås
genom att verksamhetsutövarna ansöker om omprövning av sina tillstånd. Den nationella
planen anger en nationell helhetssyn så att dessa omprövningar sker på ett samordnat sätt
(MB 11 kap. 28 §). Tidsplanen för när ansökningarna senast ska lämnas in till mark- och
miljödomstolarna framgår av bilagan till förordning (1998:1388) om vattenverksamheter .
(

)

Genomförande
Enligt MB 26 kap 19 § och (förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll)ska
verksamhetsutövare med vattenkraft fortlöpande kontrollera och undersöka verksamhetens
påverkan på miljön. Verksamhetsutövare ska också planera och genomföra
vattenkraftsdriften på ett sätt som motverkar och förebygger negativ påverkan på
naturmiljön. Enligt MB 26 kap. 21–22 §§ har länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet,
möjlighet att kräva in underlag. Länsstyrelserna behöver ställa tydliga krav på
verksamhetsutövares egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i denna.
Kammarkollegiet bör samordna och stödja tillsynsmyndigheterna i frågan om vilken typ av
underlag som behövs och hur det ska hanteras så att det effektiviserar de planerade
omprövningsprocesserna enligt den nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften
och underlättar för myndigheternas möjligheter att föra talan i situationer som faller utanför
den nationella planen. Vid omprövningar behövs även en kartläggning av verksamheternas
nuvarande tillstånd och de villkor som har angivits i dessa. Kammarkollegiet behöver i tät
samverkan med berörda länsstyrelser inventera och dokumentera vilka typer av tillstånd och
villkor som verksamheterna har i dag för att de planerade omprövningarna ska kunna utgå
från ett fullständigt underlag och fortlöpa enligt den beslutade tidplanen.
Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften ska inte innebära att annat
åtgärdsarbete, såsom att bedriva tillsyn eller ställa krav vid tillståndsprövningar mot
anläggningar som inte omfattas av den nationella planen, ska nedprioriteras.
Kammarkollegiet behöver därför löpande stötta länsstyrelsernas arbete med att initiera och
följa upp tillsynsinsatser mot sådana anläggningar och utföra andra rättsliga åtgärder där det
är motiverat för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Det som eftersträvas är bättre förutsättningar att efterleva miljökvalitetsnormerna för vatten.

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stöds av och stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 3 och
4, och Länsstyrelserna 2, 3 och 5.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga fisk- och
faunapassager, miljöanpassade flöden och morfologiska återställningsåtgärder för
vandringsleder blockerade av vattenkraftverken och dammarna vid torka och minskade
vattennivåer.
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Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag
och 13. Ett rikt odlingslandskap.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.7 Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen, åtgärd 1:
Förebyggande åtgärder för att minska utsläpp och spridning
Kemikalieinspektionen ska, inom sitt ansvarsområde, identifiera vilka åtgärder som
behöver vidtas för att negativ påverkan på vattenmiljön av prioriterade och särskilda
förorenande ämnen minimeras och initiera genomförandet av sådana åtgärder.
Särskilt fokus ska läggas på åtgärder som bidrar till att:
•

gradvis minska förorening från prioriterade ämnen,

•

utsläpp av prioriterade farliga ämnen upphör,

•

minska spridningen av andra långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen
(PBT-ämnen).

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt – och
grundvatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och andra myndigheter där det är relevant.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 91 ytvattenförekomster med betydande påverkan från
prioriterade och/eller särskilda förorenande ämnen i sådan utsträckning att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, om kvicksilver och
PBDE utesluts från analysen. I ytterligare 420 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan från prioriterade (exklusive kvicksilver och PBDE) och särskilda
förorenande ämnen, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.
För grundvatten riskerar 176 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från grundvattnets kemiska status.
Kemikalieinspektionens åtgärd är en förebyggande åtgärd, som ska bidra till att ytterligare
påverkan minimeras, så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.
Kemikalieinspektionen är enligt(förordning (2009:947) med instruktion för
Kemikalieinspektionen)en förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med
bland annat kemiska produkter och varor med innehåll eller egenskaper som gör att de
behöver regleras som kemiska produkter. Inom ramen för detta uppdrag ska
kemikalieinspektionen bland annat följa utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder i fråga
om sådana produkter och varor och deras hälso- och miljörisker samt pröva frågor om
godkännande av bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen ska också bidra med kunskap
för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna
nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
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Genomförande
Inom ramen för sitt arbete behöver Kemikalieinspektionen väga in att kemiska produkter,
varor och ämnen riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte
kan följas.
Det kan innebära att kemikalieinspektionen inom sitt ansvarsområde identifierar och
prioriterar åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas genom att
till exempel
•

utvärdera vilka styrmedel eller justeringar av styrmedel som skulle behövas
internationellt såväl som nationellt för att ytterligare begränsa utsläpp av prioriterade
ämnena och särskilda förorenande ämnen med syfte att miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundvatten ska kunna följas,

•

initiera åtgärder, som till exempel informationskampanjer, tillsynsinsatser, utveckling
av vägledning eller ändrade användningsvillkor som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas,

•

initiera och bidra i arbete kring registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (enligt Reach (1907/2006)) med fokus på prioriterade
farliga ämnen enligt vattendirektivet och andra ämnen som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten riskerar att inte följas,
(

(

•

)

)

initiera och bidra i arbete kring utvärdering, godkännande och begränsning av
verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter (enligt EU:s
växtskyddsmedelsförordning (1107/2009) och biocidförordning (528/2012)), med
fokus på prioriterade farliga ämnen enligt vattendirektivet och andra ämnen som
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten riskerar att inte följas,
()

()

(

•

)

utveckla de miljöriskbedömningar och effektivitetsbedömningar som används vid
produktgodkännanden av biocidinnehållande båtbottenfärger, samt arbeta med
utveckling av användarvillkor för sådana färger.

Åtgärden ska bidra till minskade diffusa utsläpp och läckage av prioriterade och särskilda
förorenande ämnen och därigenom bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten kan följas.
Det är viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring
påverkanskällor är låg för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Kemikalieinspektionens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 1 och 2, Jordbruksverket 2 och
6, Länsstyrelserna 2 och Kommunerna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. Åtgärden
stödjer också genomförandet av åtgärd 41 (ÅPH 41) i Havs- och vattenmyndighetens
åtgärdsprogram för havet.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
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Miljömål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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2.8 Läkemedelsverket
Läkemedelsverket, åtgärd 1:
Påverkan från läkemedelssubstanser
Läkemedelsverket ska arbeta för att minska risken för negativ påverkan från
läkemedelssubstanser på vattenmiljön, med fokus på särskilda förorenande ämnen, som
påverkar förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
I Norra Östersjöns finns 45 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan av
diklofenak från avloppsreningsverk och 27 vattenförekomster för alfa-etinylöstradiol och 17beta-östradiol, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. 1
ytvattenförekomst riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten avseende
diklofenak.
Samhällets användning av läkemedel leder till att läkemedelsrester hamnar i vatten. Ett
läkemedel som har tillförts människa eller djur, lämnar kroppen via avföring och urin medan
substanser som appliceras på hud kan hamna i bad- och tvättvatten vid avsköljning. Efter
användning av läkemedel hos människa kommer aktiv substans eller metaboliter i huvudsak
till små avlopp eller till avloppsreningsverk. Reningsverkens förmåga att rena olika
läkemedelssubstanser varierar, men flera aktiva substanser som används i läkemedel återfinns
i slam och utgående vatten från reningsverk. Utsläpp via små avlopp och felaktig hantering
av kasserade läkemedel är andra vägar till spridning. Aktiva substanser och metaboliter från
djurläkemedel kan efter användning hamna bland annat direkt i vatten vid akvakultur, på
betesmarker eller åkermarker med risk att nå yt- och grundvatten. Utsläpp av
läkemedelssubstanser kan även ske i samband med produktion av läkemedel.
Läkemedelssubstansernas påverkan på miljön utreds av Europeiska kommissionen och åtta
ämnen ingår från och med 2018 på bevakningslistan för prioriterade ämnen inom EU. Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten listar fem läkemedel som särskilda förorenande
ämnen. Dessa ingår därmed i klassificeringen av ekologisk status. Analysen av miljöpåverkan
som genomfördes 2018 av vattenmyndigheterna omfattade läkemedel som var klassificerade
enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, det vill säga diklofenak, 17-alfa-etinylöstradiol och
17-beta-östradiol. Användning av imidakloprid undersöktes, men enbart som
bekämpningsmedel i växthusodling.
Övervakning genom screeningsanalyser har visat att läkemedel förekommer i vattenmiljöer
där de bland annat kan ge upphov till hormonella störningar hos vattenlevande djur och
organismer. Effekterna uppstår långsamt, både för enskilda substanser, men sannolikt även
genom kombinationseffekter av de enskilda substanserna. Effekterna verkar långsiktigt och
det är därför viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen för ämnen där kunskapsnivån
är låg.
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Genomförande
Läkemedelsverket bör verka för att minska risken för negativ påverkan från
läkemedelssubstanser på vattenmiljön. Fokus bör ligga på sådana ämnen som påverkar
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Arbetet bör inkludera både
humanläkemedel och läkemedel som används inom veterinärmedicin.
Läkemedelsverket bör fortsatt arbeta internationellt, till exempel när det gäller EU-lagstiftning
kring ökad miljöhänsyn vid tillverkning och godkännande av läkemedel, förbättrad
miljöriskbedömning och tillgängliggörande av läkemedels miljöriskinformation.
Läkemedelsverket kan med kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten, till exempel genom
att stödja forskning och innovation, som kan leda till mindre belastning på miljön, stödja
initiativ som underlättar för förskrivare inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsverket kan
också främja bättre användning av läkemedel inom den receptfria handeln. Arbetet kan också
omfatta att verka för andra riskminskningsåtgärder.
Läkemedelsverket kan även bidra till att rikta åtgärdsarbetet som ska minska risk för
miljöpåverkan från läkemedelsanvändning. Som exempel vore det önskvärt om
Läkemedelsverket kunde sammanställa försäljning av några läkemedelssubstanser, med fokus
på särskilda förorenande ämnen. Sådant underlag kan av vattenmyndigheterna och andra
intressenter komplettera nuvarande beräkning och modellering. Detta underlag kunde
därefter användas till exempel för att rikta miljöövervakningsinsatser till att även inkludera
platser där mätdata saknas och risk att inte nå god status kan misstänkas.
Samverkan bör ske med flera av intressenterna som deltar i Rådet för styrning med kunskap
och Nationella läkemedelsstrategin och andra myndigheter som berörs av åtgärdens
genomförande. Det är bland annat Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,
Upphandlingsmyndigheten, och Tand- och läkemedelsförmånsverket och Sveriges
kommuner och regioner, Jordbruksverket och regionerna.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Läkemedelsverkets åtgärd 1 Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 1, Länsstyrelserna 2 och
Kommunerna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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2.9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, åtgärd 1:
Utveckling och rådgivning, brandsläckning utan PFAS
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska:
a) fortsätta driva på utvecklingen av nya släckmetoder utan användning av
tillsatsmedel med innehåll av högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen),
b) utveckla metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser,
c) fortsätta informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser om släckmetoder utan
användande av tillsatsmedel med innehåll av högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen)
med avsikt att minimera påverkan på vattenmiljön från PFAS-haltiga tillsatsmedel så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Det är väl känt att högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive PFOS från
brandsläckningsskum har förorenat grundvatten i närheten av brandövningsplatser. Detta
gäller både militära och civila brandövningsplatser. Dessa förorenade områden läcker även
PFAS till ytvatten. Även släckning av bränder vid räddningsinsatser kan leda till föroreningar
som är så omfattande att det finns risk att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas.
Sedan 2008 är det förbjudet med PFOS som tillsatsmedel i vatten för att bilda
brandsläckningsskum och inga gamla lager får användas sedan 2011, men fortfarande
förekommer användning av tillsatsmedel med innehåll av andra PFAS-ämnen än PFOS både
vid övning och släckning av bränder vid räddningsinsatser. Detta riskerar att leda till
ytterligare förorening av mark med påföljande läckage till yt- och grundvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 42 ytvattenförekomster med betydande påverkan från
PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte
följas. I ytterligare 291 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från
PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten
riskerar 77 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund
av påverkan från PFAS (summa 11).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) åtgärd är en förebyggande åtgärd,
som ska förebygga ytterligare påverkan på yt- och grundvattenförekomster från PFAS-ämnen
från brandsläckningsskum, så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska
kunna följas.

Genomförande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver bidra till att användningen av
släckmedel med högfluorerade ämnen fasas ut och till att alternativ utvecklas. Myndigheten
behöver även utveckla metoder som kräver så liten mängd tillsatsmedel som möjligt vid
räddningsinsatser.
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Arbetet behöver ske på sådant sätt att det medför stöd till länsstyrelser och kommuner så att
de genom sin myndighetsutövning kan tillse att åtgärder är vidtagna senast den 22 december
2024, för att bidra till att MKN följs 2027.
Detta kan ske till exempel genom att MSB:
•
•
•
•

Fortsätter och vid behov utökar sitt arbete med information om miljöeffekter av
användningen av tillsatsmedel till räddningstjänster och allmänhet.
I samarbete med Naturvårdsverket ger information/vägledning till räddningstjänster
(och miljöinspektörer) om hur man bör hantera skumrester och förorenat släckvatten.
Fortsätter att ge utbildning av och information till räddningstjänstpersonal med
tonvikt på räddningsledare avseende miljöansvar vid räddningsinsatser
Ser över och, vid behov, anpassar momenten i sina utbildningar för
räddningstjänsten så att släckning med skum bara sker vid sådana bränder där inga
andra släckmetoder finns tillgängliga.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av MSBs åtgärd 1 i kompletterande åtgärdsprogram 2018-2021.
Åtgärdens genomförande stöds av Kemikalieinspektionen 1. Åtgärdens genomförande stödjer
åtgärderna Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 2, Länsstyrelserna 1 och 2 och
Kommunerna 1 och 2.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.10 Naturvårdsverket
Naturvårdsverket, åtgärd 1:
Tillsynsvägledning avloppsreningsverk
Naturvårdsverket ska identifiera behov av ökad tillämpning och ändring av befintliga
styrmedel, och utveckla vägledning, i syfte att förbättra förutsättningarna för att minska
utsläppen av fosfor, kväve och prioriterade och särskilda förorenande ämnen via
avloppsreningsverk och avloppsledningsnät så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas.
Naturvårdsverket ska också särskilt stödja länsstyrelserna i sitt arbete med
tillsynsvägledning till kommunerna.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Kemikalieinspektionen och andra berörda centrala myndigheter och med länsstyrelser
och kommuner.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och sedan genomföras löpande.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 112 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från
avloppsreningsverk. 24 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för
ytvatten på grund av miljögiftspåverkan. Det berör bland annat ämnena nitrat, ammoniak,
koppar och zink. I ytterligare 65 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan
från avloppsreningsverk avseende miljögifter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma
behovet av åtgärder.
Avloppsreningsverk kan vara en spridningsväg av både näringsämnen och prioriterade och
särskilda förorenande ämnen, eller mikropartiklar som de även kallas. Reningsgraden för
fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD7) under det senaste decenniet legat
kring 96 procent för avloppsreningsverk större än 2000 personekvivalenter (SCB, 2020b). För
kväve är reningsgraden lägre, men har under senare tid förbättrats för större reningsverk med
kvävekänsliga recipienter. Den genomsnittliga reningsgraden för kväve hos de största
avloppsreningsverken (över 100 000 personekvivalenter) var 74 procent år 2018. När det gäller
fosfor har 10 procent av landets B-verk en reningsgrad närmare än 98 procent, baserat på
utsläppsdata för år 2016-2018 från miljörapporteringen (Svenska Miljörapporteringsportalen).
Utsläppen av kväve och fosfor reduceras påtagligt genom retention (avskiljning av
näringsämnen och andra substanser genom naturliga biogeokemiska processer) i mark, sjöar
och vattendrag under sin väg till havet. Detta medför att endast en del av den angivna
utsläppsmängden inom ett avrinningsområde når havet. Hur stora utsläppen blir påverkas
också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid avloppsreningsverket och i
ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet kan påverka dels om
bräddning sker, men även verkets förmåga att rena inkommande vatten.
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Behov av åtgärder vid reningsverken som minskar belastning av näringsämnen finns fortsatt.
Både B-anläggningar och C-anläggningar bidrar till betydande påverkan av näringsämnen i
kust, sjöar och vattendrag. Lokalt kan reningsverk dominera bland påverkanskällor men
reningsverk kan också bara utgöra en mindre del av belastningen. Hur stor del av påverkan
som reningsverk utgör behöver också ses i ett avrinningsområdesperspektiv. Behovet av
åtgärder vid ett verk beror också på reningsverkets nuvarande prestanda och hur stora
utsläppsminskningar som kan åstadkommas med ytterligare skyddsåtgärder. Hur stora
utsläppen blir påverkas också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid
avloppsreningsverket och i ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet
kan påverka dels om bräddning sker men även verkets förmåga att rena inkommande vatten.
När det gäller prioriterade och särskilda förorenande ämnen är det ämnen som hittills inte
varit föremål för några särskilda åtgärder för ökad rening. Avloppsreningsverk är därför
vanligen inte utformade för att bryta ner mikroföroreningar, inklusive prioriterade ämnen och
särskilda förorenande ämnen. Det finns idag tekniker för så kallad avancerad rening som kan
implementeras som ett komplement till befintliga reningssteg. Nya, lovande tekniker är också
under utveckling. De åtgärder som förekommer är uppströmsåtgärder som syftar till att
hindra att ämnen hamnar i avloppsvattnet. Det handlar till exempel om att leda dagvatten och
avloppsvatten i separata ledningar i stället för samlat i en ledning. En problematik när det
gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen är att det kan vara många
påverkanskällor lokalt vid en vattenförekomst och ytterligare påverkanskällor i det större
avrinningsområdet.
Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för tillämpningen av miljöbalk (1998:808)
(MB) och föreskrifter meddelade med stöd av MB, enligt miljötillsynsförordning (2011:13))3
kap. 1 §. Det inkluderar tillsynsvägledning utifrån avloppsdirektivet, bland annat i syfte att
minska utsläpp av fosfor och kväve från avloppsreningsverk. Naturvårdsverket behöver ge
länsstyrelser och kommuner vägledning för att kunna utöva tillsyn och tillståndsprövning av
avloppsreningsverk och avloppsledningsnät med utsläpp av fosfor, kväve och prioriterade
och särskilda förorenande ämnen.
(

)

(

Åtgärdens syftar både till att minska utsläpp och spill av näringsämnen, prioriterade ämnen,
särskilda förorenande ämnen och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller
begränsas i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten kan följas. Detta gäller särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp och
spill enligt direktiv 2013/39/EU ska upphöra eller stegvis elimineras.
Naturvårdsverket tillsynsvägleder tillsynsmyndigheterna utifrån avloppsvattendirektivet
(91/271/EEG), bland annat i syfte att minska utsläpp av fosfor och kväve från
avloppsreningsverk. Åtgärden behöver därtill genomföras utifrån det krav Sverige har att,
enligt artikel 11.3 g i vattendirektivet , se över tillstånd och eventuella åtgärder som finns att
vidta också genomförs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
(

(

)

Genomförande
Naturvårdsverket ska övergripande identifiera behov av och möjligheter till ett förstärkt
åtgärdsarbete. Översynen behöver omfatta möjliga åtgärder som syftar till att förbättra
reningen vid verken liksom åtgärder som syftar till minskade utsläpp genom
uppströmsarbete och hantering av tillskottsvattenproblematik.
När det gäller näringsämnen, särskilda förorenande och prioriterade ämnen ser
Vattenmyndigheten ett behov av utveckling inom följande områden:
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•

Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner kan
arbeta med tillsynsplanering så att tillsynen blir behovsstyrd utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv.

•

Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner i
tillsynen kan bedöma vilka skyddsåtgärder, begränsningar eller andra
försiktighetsmått som behöver ställas för verksamhetens påverkan, där flera
påverkanskällor bidrar till samma typ av förorening i samma vattenförekomst.
Hänsyn behöver tas till de särskilda förutsättningar som gäller för tillsyn och
prövning av anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet. Den kumulativa
effekten kan bli att miljökvalitetsnormerna inte följs och metod för att ta fram
bördefördelning behövs i dessa fall. Sådan vägledning bör utarbetas i samverkan
med Havs- och vattenmyndigheten, utifrån deras ansvar för tillsynsvägledning i
frågor om miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap.

•

Naturvårdsverket behöver också ge vägledning om hur tillsynsmyndigheter ska
kunna säkerställa att kravet om icke-försämring för miljöfarliga varsamheter följs.

När det gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen ser Vattenmyndigheten
dessutom ett behov av utveckling inom följande områden:
•

Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur persistenta, bioackumulerande och
toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill
stegvis ska upphöra eller stegvis elimineras (vattendirektivet , artikel 4) ska hanteras i
tillsyn och prövning. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för att
säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och
nedströms vattenförekomster.
)

Naturvårdsverket kan dessutom driva frågor kring tillämpning av MKN inom ramen för
prövningar. Resultat av tillståndsprövning, särskilt praxis från MÖD, kan sedan ligga till
grund för vägledning. NV kan också driva frågor inom ramen för prövning.
Naturvårdsverket ska arbeta aktivt för att främja utvecklingen av avancerad rening.
Avloppsreningsverk är vanligen inte utformade för att bryta ner mikroföroreningar, inklusive
prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Det finns idag tekniker för så kallad
avancerad rening som kan implementeras som ett komplement till befintliga reningssteg.
Nya, lovande tekniker är också under utveckling. Naturvårdsverket har sedan 2018 fördelat
investeringsbidrag för installation av teknik för rening av läkemedelsrester och andra
mikroföroreningar på svenska avloppsreningsverk på regeringens uppdrag, liksom till
kunskapshöjande insatser. Givet att Naturvårdsverket får fortsatt uppdrag och finansiering av
regeringen så fortsätter detta arbete. Naturvårdsverket bör även fortsätta verka för utveckling
av avancerad rening i samband med tillståndsprövning av avloppsreningsverk, när frågan
aktualiseras. Naturvårdsverket följer även utvecklingen av eventuella nya ämnen i
avloppsdirektivet, som är under utveckling.
Naturvårdsverket ska utreda åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att nå minskade
utsläpp genom uppströmsarbete och tillskottsvattenproblematik.
Naturvårdsverket ska också vägleda länsstyrelserna och kommunerna när det gäller tillsynen
av verksamhetsutövares egenkontroll (inklusive recipientkontroll). Målet med
kontrollprogrammet är att de ska möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på
ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus och säkerställa att verksamhetsutövarnas
egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder
som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten
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inte följs. Hantering i kontrollprogram av ämnen som inte regleras genom utsläppsvillkor i
verksamheters tillstånd och/eller ämnen där miljörapport inte krävs enligt föreskrift, men som
ändå påverkar eller riskerar att påverka statusen i vattenförekomster behöver ingå i
vägledningen. Särskilt fokus behöver läggas på hanteringen av ackumulerande ämnen och
prioriterade farliga ämnen, som enligt tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ska fasas ut.
(

)

Sammanhang
Åtgärden en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Läkemedelsverket 1, Kemikalieinspektionen 1,
Länsstyrelserna 2 och 4 och Kommunerna 2.
Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som
rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet och Naturvårdsverket åtgärd 7, som rör
dagvattenhantering, eftersom åtgärderna är delvis överlappande.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Den del av åtgärden som omfattar att minska tillskottsvatten bidrar till att
avloppsreningsverken står bättre rustade att upprätthålla fungerande reningsprocesser i ett
förändrat klimat.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård och 15. God bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser,
15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Naturvårdsverket, åtgärd 2:
Tillsynsvägledning miljöfarlig verksamhet
Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn, prövning
och omprövning av miljöfarliga verksamheter i syfte att minska utsläppen till vatten av
prioriterade ämnen, särskilda förorenande ämnen och andra ämnen i sådan omfattning att
det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Kemikalieinspektionen och andra centrala myndigheter, samt med länsstyrelser och
kommuner vid behov.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.
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Motivering
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och
grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte
uppnås eller riskerar att försämras.
I Norra Östersjöns vattendistrikt 50 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 229 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs
för att bedöma behovet av åtgärder. I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva
utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk
och kvantitativ vattenstatus.
För grundvatten riskerar 42 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska
status.
I Vattenmyndighetens påverkansanalys pekas bland annat industrier, deponier,
fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser och avloppsreningsverk ut som betydande
påverkanskällor i vattendistriktet.
Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för tillämpningen av miljöbalk (1998:808)
(MB) samt föreskrifter meddelade med stöd av MB och EU-förordningar, enligt
miljötillsynsförordning (2011:13) 3 kap. 1 §. Naturvårdsverket ska enlig förordning (2012:989)
med instruktion för Naturvårdsverket särskilt samverka med länsstyrelserna för att
åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete och ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till
kommunerna (miljötillsynsförordning (2011:13)).
(

)

(

)

(

)

Åtgärdens syfte är att utsläpp och spill av prioriterade ämnen, särskilda förorenande ämnen
och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller begränsas i sådan omfattning
att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Detta gäller
särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis
elimineras (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet (2013/39/EU)).
)

Genomförande
Genom arbete med tillsynsvägledning och prövning av miljöfarliga verksamheter bidrar
Naturvårdsverket aktivt till att minska utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande
ämnen till vatten från bland annat gruvdrift, deponier, växthus och industrier.
Naturvårdsverket ska även utveckla arbetet med tillsynsvägledning i samarbete med berörda
myndigheter. Ett exempel på område som behöver utvecklas är tillsynsvägledning av
hantering av släckskum.
Naturvårdsverkets arbete bidrar till att MB tillämpas på ett effektivt, rättssäkert och likvärdigt
sätt. I samverkan med övriga centrala myndigheter som vägleder enligt MB, samt genom
dialog med länsstyrelser och kommuner identifieras de vägledningsområden som särskilt
behöver prioriteras. Nationellt prioriterade insatser för tillsyn tas fram inom ramen för det
myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram en nationell strategi för tillsynen enligt MB.
Urvalet av prioriterade insatser bygger bland annat på gällande åtgärdsprogram och befintlig
kunskap om vattenförekomster.
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I tillsynsvägledningen av miljöfarliga verksamheter är det viktigt att tillsynsmyndigheten får
den vägledning som behövs så att man tillsammans med verksamhetsutövaren kan identifiera
vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte följs. Detta behövs för att det ska vara möjligt att avgöra behovet av vilken
information som behövs och vilka och krav som behöver ställas för att minska belastningen på
vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut
prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen.
Vägledningsområden där Vattenmyndigheten ser ett särskilt behov av utveckling är:
•

Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner kan
arbeta med tillsynsplanering så att tillsynen blir behovsstyrd utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv.

•

Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner i
tillsynen kan bedöma vilka och krav som behöver ställas för verksamhetens
påverkan, där flera påverkanskällor bidrar till samma typ av förorening i samma
vattenförekomst. Den kumulativa effekten kan bli att miljökvalitetsnormerna inte
följs och metod för att ta fram bördefördelning behövs i dessa fall. Sådan vägledning
bör utarbetas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, utifrån deras ansvar
för tillsynsvägledning i frågor om miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap.

•

Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur persistenta, bioackumulerande och
toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill ska
upphöra eller stegvis elimineras (vattendirektivet , artikel 4) ska hanteras i tillsyn och
prövning. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för att säkerställa
att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms
vattenförekomster.
)

•

Naturvårdsverket behöver också ge vägledning om hur tillsynsmyndigheter ska
kunna säkerställa att kravet om icke-försämring för miljöfarliga varsamheter följs.

Många bestämmelser rörande utsläpp till vatten är en följd av EU-arbetet inom ramen för
Industriutsläppsdirektivet (IED). Naturvårdsverket behöver fortsatt delta i EU-arbetet med att
ta fram nya, skärpta bestämmelser för de branscher som är av vikt för Sverige.
Naturvårdsverket ska också vägleda länsstyrelserna och kommunerna när det gäller tillsynen
av verksamhetsutövares egenkontroll (inklusive recipientkontroll). Målet med
kontrollprogrammet är att de ska möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på
ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus och säkerställa att verksamhetsutövarnas
egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder
som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte följs. Hantering i kontrollprogram av ämnen som inte regleras genom utsläppsvillkor i
verksamheters tillstånd och/eller ämnen där miljörapport inte krävs enligt föreskrift, men som
ändå påverkar eller riskerar att påverka statusen i vattenförekomster behöver ingå i
vägledningen. Särskilt fokus behöver läggas på hanteringen av ackumulerande ämnen och
prioriterade farliga ämnen, som enligt tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ska fasas ut.
(

)
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Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd 2 i Åtgärdsprogram 2016- 2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1,
Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1 och 5, Länsstyrelserna 2, och 4 och
Kommunerna 2.
Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 1, som
rör tillsynsvägledning för avloppsreningsverk, Naturvårdsverkets åtgärd 3, som rör
tillsynsvägledning för förorenade områden, Naturvårdsverkets åtgärd 5, som rör
tillsynsvägledning gällande utsläpp till luft och Naturvårdsverkets åtgärd 7, som rör
dagvattenhantering, eftersom åtgärderna är delvis överlappande.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande, 6
Rent vatten och sanitet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och
produktion, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 16
Fredliga och inkluderande samhällen.

Naturvårdsverket åtgärd, 3:
Tillsynsvägledning förorenade områden
Naturvårdsverket ska vägleda om hur avhjälpandeåtgärder av förorenade områden bör
utföras för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 55 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs
eller riskerar att inte följas. I ytterligare 233 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att
bedöma behovet av åtgärder
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För grundvatten riskerar 124 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska
status.
Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda de myndigheter som bedriver tillsyn enligt
miljöbalk (1998:808) (MB) . Inom sakområdet förorenade områden utförs vägledningen till de
myndigheter som har tillsynsansvar enligt MB över förorenade områden (länsstyrelser,
kommuner och försvarsinspektören för hälsa och miljö), men även till konsulter,
verksamhetsutövare, fastighetsägare och övriga aktörer. Ett stöd i arbetet med att
efterbehandla förorenade områden är Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för arbetet med
efterbehandling av förorenade områden, som färdigställdes i december 2009
(Naturvårdsverket, 2009c).
(

)

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenade områden med hjälp av en
beräkningsmodell. Dessa generella riktvärden för förorenad mark anger en nivå som ger
skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade områden i Sverige, dock inte
samtliga. Beräkningsmodellen kan användas för att ta fram platsspecifika riktvärden för
förorenad mark för de fall de generella riktvärdena inte är giltiga.

Genomförande
Vattenmyndigheten har identifierat brister i vägledningarna vad gäller hur
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. Vägledningen behöver omfatta en
metod som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att ställa miljömässigt motiverade krav,
som säkerställer att miljökvalitetsnormerna kan följas.
I vägledningen ska det ingå en beskrivning av hur man arbetar med förorenade områden så
att det bidrar till att god status uppnås i yt- och grundvatten. Naturvårdsverket behöver
därför ta fram vägledning så att tillsynsmyndigheter har de förutsättningar som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås.
Vattenmyndigheten föreslår att följande områden förtydligas i vägledningen;

•
•

hur resultat hanteras av utförd inventering och riskklassning när det tillkommer nya
ämnen (Prio och SFÄ) eller vid ny kunskap från vattenförvaltningsarbetet om nya eller
etablerade branscher som bidrar till att normerna inte följs.
hur skydd av yt- och grundvatten värderas och bedöms, där det förorenade området
utgör en betydande påverkan på en vattenförekomst.
̵

Detta inkluderar skydd av grundvatten, även i de fall grundvattenförekomsten idag
inte används för dricksvattenuttag och närmare än 200 meter till ytvattenförekomst,
̵

För ackumulerande ämnen, där status idag är sämre än god eller där det finns en
risk för försämring, behövs särskilda bedömningar. Beräkning av utspädning i
vattenfasen till nivåer under jämförelse/riktvärden inte är tillräckligt för att bedöma
åtgärdsbehovet, eftersom dessa ämnen ackumuleras i sediment och biota.
Ackumulering riskerar också att bidra till en fortsatt försämring nedströms
utsläppet, vilket också bidrar till en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte följs. Även denna risk för försämring behöver därför ingå i bedömningen av
åtgärdsbehovet för det förorenade området.
̵

Där flera påverkanskällor bidrar till samma typ av förorening i samma
vattenförekomst behövs också särskilda bedömningar. Den kumulativa effekten blir
att miljökvalitetsnormerna inte följs och metod för att ta fram bördefördelning
behövs i dessa fall. Riskbedömningen och åtgärdsbehovet för det förorenade

70

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

området behöver anpassas till den kumulativa påverkan som flera olika
utsläppskällor bidrar med.

•
•

hur kravet om icke-försämring kommer in i efterbehandlingsarbetet och i
beräkningsmodellen av platsspecifika riktvärden. Icke-försämringskravet gäller för alla
typer av miljökvalitetsnormer för vatten och gäller per kvalitetsfaktor och parameter.
hur utsläpp av prioriterade farliga ämnen, som enligt direktivet helt ska upphöra och på
sikt elimineras, ska hanteras vid arbetet med förorenade områden.

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärden stödjer genomförandet av Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 1,
länsstyrelsernas åtgärd 2, 4 och 10 och kommunernas åtgärd 2.
Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som
rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet, eftersom åtgärderna är delvis
överlappande.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets
klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande, 6
Rent vatten och sanitet, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald
och 16 Fredliga och inkluderande samhällen.
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Naturvårdsverket, åtgärd 4:
Europeiskt luftvårdsarbete och nationella
luftvårdsprogrammet
Naturvårdsverket ska inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att minska
depositionen av försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid och
prioriterade och särskilda förorenande ämnen från internationella källor.
I arbetet med att ta fram styrmedel och åtgärder inom nationella luftvårdsprogrammet
som främst är fokuserat på att minska utsläpp av kväveoxider ska Naturvårdsverket där
det är relevant beakta hur utsläppen av prioriterade och särskilda förorenande ämnen,
såsom dioxiner, kan reduceras så långt möjligt.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen,
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelserna.
Åtgärden bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
Enligt vattenmyndighetens bedömning bidrar atmosfärisk deposition till påverkan på
distriktets vattenförekomster när det gäller försurning, övergödning och miljögifter.
Deposition av kväveföreningar är också en betydande påverkanskälla för övergödning i kust
och hav. Kvicksilver och PBDE har sämre än god status i samtliga vattenförekomster i Sverige
och atmosfärisk deposition är en betydande påverkanskälla för dessa ämnen. Utöver
påverkan av kvicksilver och PBDE finns det i Norra Östersjöns vattendistrikt 123
ytvattenförekomster med betydande påverkan från atmosfärisk deposition av miljögifter,
försurande ämnen eller övergödande ämnen i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna
för vatten inte följs eller riskerar att inte följas.
En betydande del av luftburen deposition av svaveloxid, kväveoxider, härstammar från
utländska källor; till exempel internationell sjöfart och förbränningsanläggningar. Det är
nödvändigt att depositionen minskas till under nivån för kritisk belastning för att få en
långsiktigt hållbar återhämtning från försurning. Naturvårdsverket har jobbat internationellt
med luftvårdsarbete inom EU under lång tid och nedfall av försurande ämnen, partiklar och
miljögifter har minskat. Dock ökar sjöfartens påverkan och om inte nya åtgärder införs så
beräknas till exempel påverkan från utsläpp av kväveoxider från sjöfarten år 2020 vara lika
stor som den från alla landbaserade källor sammantaget.
Via luftburen deposition tillförs även prioriterade och särskilda förorenande ämnen från såväl
inhemska som utländska källor. Av de prioriterade ämnena finns idag nationella
klassificeringar av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) och dioxiner och dioxinlika
föreningar som kan kopplas till luftburen deposition.
Atmosfärisk deposition är den huvudsakliga källan till förorening av dioxiner i Östersjön som
helhet, även om det i kustområden kan finnas ett väsentligt bidrag från landbaserade
punktkällor (Naturvårdsverket, 2013). Med hjälp av mätningar av dioxinhalter i luftströmmar
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och modellering dras slutsatsen att det största bidraget till dioxinförorening i många delar av
Östersjön kommer från de östra delarna av Europa. Samarbete med dessa länder kring
åtgärder är därför av stor vikt. Internationellt luftvårdsarbete är avgörande för få till stånd en
minskning av deposition av dioxiner och dioxinlika föreningar.
För vissa av de prioriterade och särskilda förorenande ämnen är kopplingen till
påverkanskällan otydlig, trots att klassificeringar förekommer av till exempel bly, kadmium
och nickel, vilka likt kvicksilver kan spridas långväga. Det är viktigt att internationella källor
uppmärksammas så att prioriterade och särskilda förorenande ämnen kan fasas ut eller så att
användningen minskar.
Utöver internationellt luftvårdsarbete behövs även nationell utsläppsminskning. Av de
svenska utsläppen av dioxiner till luft 2016 kom 30 procent från avfallssektorn, 29 procent
från allmän el- och fjärrvärmeproduktion, 25 procent från förbränning inom industrin, och 15
procent från vedeldning i bostäder, lokaler och jord- och skogsbruksfastigheter
(Naturvårdsverket, 2019c). Sedan 1990-talet har dioxinutsläppen från förbränning inom
industrin och el- och fjärrvärmeproduktion minskat.
För småskalig vedeldning däremot har utsläppen ökat på grund av den ökade användningen
av biobränsle. Åtgärder som minskar dioxinutsläppen medför också utsläppsminskning av
andra prioriterade ämnen (till exempel polycykliska aromatiska kolväten, PAH) skapar
möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna
för luft.

Genomförande
Naturvårdsverket deltar aktivt i det luftvårdsstrategiska arbetet på EU-nivå och verkar för
minskning av försurande ämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen, vilka i
betydande utsträckning sprids via luft. Inom ramen för detta arbete bör Naturvårdsverket se
över behovet av BAT-slutsatser för ämnen där sådana saknas idag och bidra till att ta fram de
kunskapsunderlag som behövs för att kunna besluta om nya BAT-slutsatser.
Naturvårdsverket behöver fortsatt arbeta för skärpta internationella överenskommelser
gällande kväveföreningar, svaveldioxider och prioriterade och särskilda förorenande ämnen.
Naturvårdsverket behöver även samarbeta med parter från olika länder. Målet för samarbeten
kan bland annat vara att sprida kunskap och öka användandet av bästa möjliga miljöteknik.
Inom arbetet med att ta fram styrmedel och åtgärder för utsläpp av kväveoxider till luft inom
luftvårdsprogrammet ska Naturvårdsverket där det är relevant beakta hur utsläppen av
prioriterade och särskilda förorenande ämnen, med särskilt fokus på dioxiner, kan reduceras
så långt möjligt.

Sammanhang
Åtgärden är en reviderad åtgärd baserad på Naturvårdsverkets åtgärd 4 i Åtgärdsprogram
2016–2021 och Naturvårdsverkets åtgärd Ny E i Åtgärdsprogram 2018–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 5, Länsstyrelserna 2,
Kommunerna 2 och 6.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig
försurning, 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och
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10. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå
globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar
industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och
marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande
samhällen.

Naturvårdsverket, åtgärd 5:
Tillsynsvägledning utsläpp till luft
Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och
prövning av miljöfarliga verksamheter, i syfte att minska utsläppen till luft av ämnen som
påverkar vattenmiljön. Syftet är att tydliggöra hur utsläpp till luft ska bedömas och
hanteras i tillsyn och prövning för att bidra till en minskad påverkan på vattenmiljön så
att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.
Ämnen som särskilt ska belysas är försurande ämnen såsom kväveföreningar och
svaveldioxid, kväveföreningar som bidrar till övergödning och prioriterade och särskilda
förorenande ämnen.
Åtgärden ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna
för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras löpande.

Motivering
Utöver påverkan av kvicksilver och PBDE finns det i Norra Östersjöns vattendistrikt 123
ytvattenförekomster med betydande påverkan från atmosfärisk deposition av miljögifter,
försurande ämnen eller övergödande ämnen i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna
för vatten inte följs eller riskerar att inte följas.
Det finns områden där deposition av svavel- och kväveoxider påverkar vattenmiljön negativt
genom försurning. En stor del av depositionen av svavel- och kväveoxider härstammar från
utländska källor, men det finns även deposition från källor inom Sverige och påverkan från
dessa källor behöver minska. Det är nödvändigt att minska den totala belastningen av de
försurande ämnena till under nivån för kritisk belastning för att erhålla en långsiktigt hållbar
återhämtning.
Kvävedeposition är även en viktig påverkanskälla för övergödning i kustvatten och i havet.
Via luftburen deposition tillförs även prioriterade och särskilda förorenande ämnen från såväl
inhemska som utländska källor. Av de prioriterade ämnena återfinns det idag nationella
klassificeringar av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) som kan kopplas till
luftburen deposition. Dessutom utgör atmosfärisk deposition en betydande påverkanskälla
för dioxiner. Trots stora minskningar av dioxinutsläpp från förbränning inom industrin och
från el- och fjärrvärmeproduktionen utgör dessa sektorer fortfarande de största källorna till
utsläpp av dioxiner till luft i Sverige. Under 2016 stod de för 25 respektive 29 procent av de
totala svenska dioxinutsläppen till luft (Naturvårdsverket, 2019c).
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För vissa av de prioriterade och särskilda förorenande ämnen är kopplingen till
påverkanskällan otydligare trots att klassificeringar förekommer av till exempel bly, kadmium
och nickel, vilka likt kvicksilver kan spridas långväga.
Det är viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring
påverkanskällor och förekomsten för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande
ämnen är låg.

Genomförande
Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordning (2011:13)
för tillämpningen av miljöbalk (1998:808) (MB))och föreskrifter meddelade med stöd av MB
och EU-förordningar, enligt miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 1 §. Naturvårdsverkets
vägledning för tillsyn av miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft av försurande ämnen
och prioriterade och särskilda förorenande ämnen kan bidra till att minska belastningen av
dessa ämnen via deposition. Särskilt fokus kan behöva läggas på dels vägledning om
tillämpningen av slutsatser om bästa tillgängliga teknik, dels de förordningar om olika typer
av förbränningsanläggningar som innehåller generella bindande regler. Åtgärden behöver
åtföljas av en ökad tillsyn från länsstyrelser och kommuner av miljöfarliga verksamheter där
utsläpp till luft av försurande ämnen, ämnen som bidrar till övergödning och prioriterade och
särskilda förorenande ämnen sker, för att få effekt på miljökvalitetsnormerna för vatten.
(

)

(

(

Naturvårdsverket har i dagsläget ett flertal vägledningar som berör utsläpp till luft, men det
saknas samlad information om luftutsläppens påverkan på vatten. Det finns därmed ett behov
av att i vägledningar generellt förtydliga hur påverkan på vatten ska tas med i bedömningen i
tillsyn och prövning av utsläpp till luft och hur tillsyns- och prövningsmyndigheter ska
bedöma spridningsvägen från luftutsläpp av ämnen som kan bidra till sämre än god status i
vatten. Särskilt fokus kan här behöva läggas på ackumulerande ämnen och på bedömning av
kumulativa effekter, där luftutsläpp är en av flera påverkanskällor som bidrar med samma
typ av ämnen till samma vattenförekomst.
Naturvårdsverket behöver också utreda och identifiera eventuella behov av ytterligare
vägledning kring påverkan från utsläpp till luft på miljökvalitetsnormerna för vatten.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016–2021 och
åtgärd 5 i det kompletterande åtgärdsprogram 2018–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Naturvårdsverket 2 och 4, Länsstyrelserna 2 och
4 och Kommunerna 2.
Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som
rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet, eftersom åtgärderna är delvis
överlappande.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av
atmosfärisk deposition av försurande ämnen som ökar med högre koldioxidhalter och ökad
nederbörd.
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Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig
försurning, 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag och 10. Hav i balans samt levande
kust och skärgård.Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa
och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15.
Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Naturvårdsverket, åtgärd 6:
Styrmedel för miljövänlig dikesrensning
Naturvårdsverket ska utreda vilka juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel som
leder till att dikesunderhåll som utförs som rensning görs med minsta möjliga
miljöpåverkan och bästa möjliga teknik, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas. Åtgärden ska leda till att det styrmedel eller kombinationer av styrmedel som ger
bäst effekt identifieras. Även andra eventuella hinder för att dikesrensning sker på ett
miljövänligt sätt ska identifieras.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.
Åtgärden ska vara vidtagen senast i december 2027.
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbruks- och skogslandskapen är
ett betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 262 vattenförekomster som har bedömts påverkade av
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på
hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder.
Det finns över 50 000 markvattningsföretag i Sverige (SOU 2014:35) och cirka 90 000 mil diken
varav 9 000 i jordbrukslandskapet.
Markavvattning och skyddsdikning medför att naturligt förekommande vatten i landskapet
leds bort, vilket innebär en risk för erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad
hydrologi miljöpåverkan i såväl sjöar som vattendrag som i närmiljön.
Diken behöver rensas regelbundet för att upprätthålla sin funktion, vilket innebär risk för
exempelvis erosion, förstörda bottenhabitat och näringsläckage. Miljöpåverkan vid
dikesrensning kan minskas om rensningen utförs på ett miljöanpassat sätt, exempelvis genom
att låta bli att gräva i hårda bottnar, att klippa vegetation istället för att gräva, att välja en
lämplig tidpunkt för rensningen, att lämna strukturer i vattendraget och träd och buskar vid
vattendragets närområde. Genom förebyggande åtgärder kan dessutom behovet av
resningar minskas.

Genomförande
I sin roll som tillsynsvägledande myndighet har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning
för markavvattning och rensning (Naturvårdsverket, 2009b). Naturvårdverket behöver utreda
vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka efterlevnaden av rekommendationerna i
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vägledningen. En styrmedelsanalys där juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel
beaktas behöver därför utföras. Exempel på juridiska styrmedel är framtagande av lagförslag
på allmän anmälningsplikt eller framtagande av föreskrifter för dikesrensning,
villkorsskrivningar eller vägledning om ökat behov av tillsynsinsatser. Exempel på
ekonomiska/informativa styrmedel är bidrag för åtgärder eller tillämpning av bästa möjliga
teknik, bidrag till myndighets eller verksamhetsutövarens arbete med ändrad förvaltning och
organisation för att förbättra vattenmiljön (omprövning och återkallelse), eller att ta fram mer
allmän eller riktad information om dikesrensning.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 6 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3 och 5, Havs- och
Vattenmyndigheten 9 och Länsstyrelserna 2
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska markavvattning och
skyddsdikning för att skydda för erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad
hydrologi vid ökad nederbörd och översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag,
13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6 Rent vatten och sanitet, 14
Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 16 Fredliga och
inkluderande samhällen.
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Naturvårdsverket, åtgärd 7:
Styrmedel och tillsynsvägledning, dagvatten
Naturvårdsverket ska identifiera behov av och föreslå nya eller utveckla befintliga
administrativa styrmedel för en hållbar dagvattenhantering.
Naturvårdsverket ska även utarbeta tillsynsvägledning avseende en hållbar
dagvattenhantering till länsstyrelser och kommuner. Tillsynsvägledning ska genomföras i
samverkan med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska
undersökning.
Åtgärden ska genomföras löpande.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt pekas dagvatten ut som betydande påverkanskälla i 184
ytvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas
med avseende på övergödning eller miljögifter (prioriterade och särskilda förorenade ämnen).
I ytterligare 108 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från
dagvatten, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.
I distriktet finns också 22 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för kemisk
grundvattenstatus riskerar att inte följas, helt eller delvis på grund av påverkan från
dagvatten.
Hanteringen av dagvatten i våra tätorter är en komplex utmaning, som blir alltmer aktuell i
ett förändrat klimat. Till följd av klimatförändringar förväntas mer extrem nederbörd och i
kombination med en ökad andel hårdgjorda ytor, innebär detta ökade dagvattenmängder
(Naturvårdsverket, 2019b). Förutom de flödesrelaterade utmaningarna, så kan dagvatten
innehålla varierande koncentrationer och mängder av näringsämnen och prioriterade ämnen
(enligt vattendirektivet och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten), vilka kan bidra till en betydande
påverkan på yt- och grundvattenförekomster, så att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte följs.
(

)

Inom ett avrinningsområde kan det finnas statliga, kommunala och privata aktörer som på
olika sätt påverkar dagvattnets flöden och innehåll av föroreningar. Lagstiftningen som berör
dagvatten regleras i olika författningar. Detta gör att det blir svårt att få en tydlig bild av vad
som gäller vid reglering av dagvattenhantering. Dessutom saknas åtgärder för kommuner att
verka för ett uppströmsarbete där kraven på dagvatten kan anpassas efter lokala
förutsättningar och vid behov överföras på verksamhetsutövare och privata fastighetsägare.
Det behövs ett förtydligande gällande ansvarsfördelningen för hanteringen av dagvatten
mellan olika aktörer. Även inom de enskilda kommunerna behövs ett ansvarsförtydligande
då till exempel planering och hantering av dagvatten, drift och underhåll av
dagvattenanläggningar berör flera olika förvaltningar.
Formulering av åtgärdspunkten har justerats för att stämma överens med formuleringar i de
etappmålsförslag (Naturvårdsverket, 2019b), som 2019 lämnats över från Naturvårdsverket
till regeringen. Regeringens beslut om etappmålsförslag kan komma att påverka
vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 och innebära att denna åtgärd
behöver justeras.
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Genomförande
Naturvårdsverket, som arbetar med åtgärder för en hållbar dagvattenhantering på en
övergripande nivå, fortsätter att identifiera behov av och föreslå eller utveckla befintliga eller
nya styrmedel för en hållbar dagvattenhantering.
Åtgärden ska bidra till att insatser på dagvattenområdet får avsedd effekt och därigenom
bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas och miljömål kan nås. Exempel på resultat kan
vara en högre grad av lokal hantering av dagvatten för att minska flöden och föroreningar
nära källan, en ökad infiltration av tillräckligt rent dagvatten och ett ökat nyttjande av
dagvatten som en resurs.

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Boverket 1, Försvarsinspektören 1, Länsstyrelsen 1,
2, 5 och 7 samt Kommunerna 1, 2, 3 och 5.
Denna åtgärd bör samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 1 rörande avloppsledningsverk
och avloppsledningsnät.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att utarbeta hållbar
dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i
balans samt levande kust och skärgård och 15. God bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändring,
14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och
inkluderande samhällen.
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Naturvårdsverket, åtgärd 8:
Vägledning förorenat avfall och massor
Naturvårdsverket ska genom vägledning förtydliga hur avfall och massor förorenade
med organiska föroreningar får omhändertas på deponi. Särskilt fokus ska inledningsvis
läggas på hur högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen inklusive PFOS), samt tributyltenn
(TBT) bör omhändertas.
Naturvårdsverket ska utvärdera behovet av ytterligare utveckling av styrmedel till
exempel föreskrift eller vägledning, som behövs för att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och med
länsstyrelser och kommuner. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Motivering
Många områden i Sverige är förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive
PFOS (Riksrevisionen, 2016). En stor källa till dessa föroreningar är brandövningsplatser där
brandskum innehållande PFAS använts vid övningar. Detta gäller både det militära försvaret
och den civila räddningstjänsten. Andra platser där PFAS-förorening förekommer är platser
där olycksbränder släckts. Även områden där produkter och avfall som innehåller PFASämnen förvaras kan vara förorenade. Från dessa förorenade områden kan PFAS-ämnen
inklusive PFOS läcka till yt-och grundvatten. I de fall miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs är förorenade områden en vanlig påverkanskälla. För att miljökvalitetsnormerna för
vatten med avseende på PFAS-ämnen ska kunna följas behöver förorenade områden saneras.
En vanlig metod vid sanering är schaktning vilket ger upphov till stora mängder massor som
behöver omhändertas. Även deponier och avfallshanteringsanläggningar har i sin tur
identifierats som möjliga indirekta eller direkta PFAS-källor (Naturvårdsverket, 2016). En
anledning till att deponier är en källa till PFAS-ämnen är att reningen av lakvatten från
deponier och avfallshanteringsanläggningar oftast inte är utformade för att ta hand om PFASämnen (Naturvårdsverket, 2019d).
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 42 ytvattenförekomster med betydande påverkan från
PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte
följas. I ytterligare 291 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från
PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten
riskerar 77 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund
av påverkan från PFAS (summa 11).

Tributyltenn (TBT) är en mycket giftig substans som tidigare användes i stor omfattning för
bottenmålning av fartyg och småbåtar. I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 36
ytvattenförekomster med betydande påverkan från TBT i sådan utsträckning att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 158
ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från TBT, där ytterligare
kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.
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Av dessa bedöms 96 vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt ha en betydande
påverkan av TBT från förorenade områden och 130 vattenförekomster orsakat av transport
och infrastruktur där transport och infrastruktur står för påverkan från fritidsbåtar.
I en kunskapssammanställning beställd av Transportstyrelsen, konstateras att det finns stora
mängder koppar, zink och TBT i mark inom båtuppläggningsplatser (Relement Miljö Väst AB,
2019). För att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på TBT ska kunna följas
behöver sådana förorenade områden också saneras. En vanlig metod vid sanering är
schaktning och muddring vilket ger upphov till stora mängder massor som behöver
omhändertas.
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av
avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) innehåller mottagningskriterier
för avfall som deponeras. Det finns inga gränsvärden för PFAS-ämnen eller TBT i dessa
mottagningskriterier. Dagens mottagningskriterier (NFS 2004:10) är en direkt implementering
av ett EU-beslut. Att nationellt eventuellt uppdatera dessa mottagningskriterier kräver
tekniska data som Sverige i dagsläget saknar. Naturvårdsverket har tagit fram en webbaserad
vägledning om vad som gäller för PFAS och deponier samt vägledning av
mottagningskriterier för avfall till deponi för parametrar som saknar lakkriterier.
Om avfallet innehåller föroreningar som saknar mottagningskriterier måste dessa
föroreningar undersökas för att det ska gå att bedöma om avfallet uppfyller kravet för aktuell
deponiklass. Enligt deponeringsförordning (2001:512) 16 § ska verksamhetsutövaren innan
avfall deponeras ha skaffat sig så goda kunskaper som möjligt om avfallets sammansättning,
lakbarhet och dess övriga egenskaper och effekter allmänt och på lång sikt.
Avfallsproducenten ska se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att
uppgifterna i dokumentationen är korrekta. Att ha kunskap om utgående PFAS-halter i
deponins lakvatten, och att vid behov och i tillräcklig omfattning och med bästa möjliga
teknik, rena detta lakvatten är en förutsättning för att en deponi ska kunna ta emot PFAShaltigt avfall. Karakteriseringen av PFAS-ämnen är problematisk på grund av att molekylerna
är relativt vattenlösliga och rörliga, lakvatten är en komplex matris samt att det troligen
innehåller en stor bredd av olika PFAS- ämnen (Naturvårdsverket, 2019d). Rening av
lakvatten redan vid deponin har en stor betydelse för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas, även om lakvatten inte släpps ut direkt i recipienten utan leds till ett
avloppsreningsverk eftersom många reningsverk saknar anläggning för att omhänderta PFAS
i det inkommande vattnet. Det finns i dag inte några generella riktlinjer för varken PFAS eller
TBT om vilka krav som bör ställas på lakvatten som efter lokal behandling släpps till recipient
respektive leds till ett avloppsreningsverk. Villkor om detta fastställs för varje enskild deponi
inom ramen för tillståndsprövningen.
(

)

Avfall Sverige gjorde 2018 (en studie där de sammanställde kunskapsläget om PFAS på
avfallsanläggningar. Slutsatser från projektet var bland annat att alla vatten från
avfallsanläggningar som var med i studien innehöll minst någon PFAS i kvantifierbar mängd,
ofta med höga halter av något ämne. Studien visade också att både gamla och nya deponier
kan vara problematiska. Dessutom visades att inga av anläggningarna som ingick i studien
hade utsläppsvillkor för något PFAS-ämne och den rening som ändå fanns (anpassat för
andra ämnen) hade ingen effekt på halterna av PFAS i lakvatten (Modin, o.a., 2018).
I en studie (Flyhammar, 2017) på uppdrag av Statens geotekniska institut (SGI) och Avfall
Sverige ställdes frågor i en enkät till Sveriges länsstyrelser för att kartlägga hur länsstyrelserna
ser på hanteringen av förorenade jord- och muddringsmassor i egenskap av myndighet med
ansvar för tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning. Syftet med studien var att
beskriva hur hanteringen av förorenade massor i Sverige påverkas av nuvarande vägledning
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och regler. Enkätsvaren visar att det generellt finns ett mycket stort behov av att förtydliga
vad som gäller kring hanteringen av förorenade massor. Slutsatsen i studien vad gäller
mottagning av massor på avfallsanläggningar är att det behövs bättre och mer tillgänglig
information om kraven för mottagning.
Flera länsstyrelser och kommuner har pekat på att regelverket idag är otydligt med avseende
på vilka krav som kan ställas på deponier som tar emot massor förorenade med PFOS och
PFAS. Idag saknas tillräcklig kontroll avseende PFAS-innehåll av de massor som skickas till
deponi. Härmed finns en risk att massor börjar läcka PFAS på nya platser. Det är därför
särskilt viktigt att Naturvårdsverket utreder hur sådana massor tas om hand på ett korrekt
sätt och att det tydliggörs vilka krav på provtagning som ska gälla när det inte går att utesluta
PFAS-förorening.

Genomförande
Naturvårdsverket har en grundläggande uppgift att ge vägledning till länsstyrelser och
kommuner så att utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande ämnen följer gällande
regler och krav och bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Idag är kunskapsläget lågt angående de bästa metoderna för omhändertagandet av PFAS- och
TBT-förorenat avfall och massor. Trots det pågår arbete med att sanera förorenade områden,
ofta genom att föroreningar schaktas bort. Frågan om omhändertagande av PFAS-förorenade
massor är komplex och omfattar även behov av att utveckla metoder för rening av lakvatten
från deponier och avfallshanteringsanläggningar eftersom dessa inte alltid är utformade för
att ta hand om PFAS-ämnen. Det är viktigt att Naturvårdsverket kontinuerligt uppdaterar sin
vägledning angående omhändertagande av PFAS och TBT-förorenade massor. Vägledningen
ska hållas uppdaterad och spegla kunskapsläget. Naturvårdsverket behöver även utvärdera
behovet av ytterligare utveckling av styrmedel till exempel föreskrift eller vägledning, som
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Detta kan göras genom att
•

förtydliga hur avfall och massor förorenade med PFAS och TBT ska karakteriseras,
hur de bäst kan omhändertas och hur man bedömer om och hur man eventuellt kan
återanvända massor.

•

ta fram riktlinjer för PFAS-ämnen och TBT om hur krav på lakvatten kan ställas så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. identifiera ämnesgrupper
utöver PFAS-ämnen och TBT där det idag saknas mottagningskriterier eller där det
inte finns några generella riktlinjer om vilka krav som bör ställas på lakvatten så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd Ny B i vattenmyndigheternas
kompletterande Åtgärdsprogram 2018–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1,
Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2 och.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
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Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 15. God bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande
samhällen.

Naturvårdsverket, åtgärd 9:
Insamling av utsläppsdata PFAS
Naturvårdsverket ska utreda och föreslå och/eller besluta om ett ändamålsenligt system
för informationsförsörjning för att samla in, förvara och tillhandahålla sådana uppgifter
och annan information om utsläpp och spill av PFOS/PFAS till vatten som krävs för att
kunna bedöma vilka förebyggande och förbättrande åtgärder som behövs för att minska
påverkan från PFOS/PFAS på vattenmiljön. Informationsförsörjning ska avse information
om både direkta och indirekta utsläpp till yt- och grundvatten, som kan medföra en
betydande påverkan på tillståndet i vattenmiljön och är av relevans för åtgärdsarbetet.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges
geologiska undersökning och bör också inkludera samverkan med Försvarsinspektören
för hälsa och miljö, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras så att ett ändamålsenligt system för
informationsförsörjning avseende utsläpp och spill av PFOS/PFAS till vattenmiljön kan
finnas på plats senast 2024.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 42 ytvattenförekomster med betydande påverkan från
PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte
följas. I ytterligare 291 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från
PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten
riskerar 77 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund
av påverkan från PFAS (summa 11).
Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen inklusive PFOS, förekommer i en stor mängd
produkter och med vitt skilda användningsområden (Kemikalieinspektionen, 2015) och dessa
ämnen förekommer numera vitt spridda i vattenmiljön i Sverige (Naturvårdsverket, 2016).
Ofta finns flera potentiella påverkanskällor i samma avrinningsområde. För att kunna åtgärda
de påverkanskällor som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs, behövs kännedom om
utsläpp och spill från olika påverkanskällor och deras spridningsvägar. För att detta ska
åstadkommas är det avgörande att utsläpp och spill, som kan påverka förutsättningarna att
följa miljökvalitetsnormerna, mäts och rapporteras på ett samlat och strukturerat sätt. Syftet
med åtgärden är alltså primärt att se till att data och annan information som krävs för att
bedöma behovet av åtgärder för att motverka tillförsel av PFOS till vattenmiljön samlas in,
förvaras och tillhandahålls på ett samlat och systematiskt sätt. Informationen kan också ligga
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till grund för utformningen av kommande vägledningar till berörda myndigheter och
kommuner om hur sådana åtgärder kan genomföras.

Genomförande
Vattenmyndigheterna bedömer att ett ändamålsenligt system för informationsförsörjning bäst
kan åstadkommas genom att Naturvårdsverket, inom ramen för sin roll som föreskrivande
och vägledande myndighet, utreder vilka åtgärder som kan och bör användas för att ställa
krav på (eller på annat sätt åstadkomma) att verksamhetsutövare med utsläpp och spill av
PFOS till yt- eller grundvatten mäter, rapporterar och följer upp dessa.
Det är också viktigt att insamlad information förvaras och tillhandahålls på ett sätt som gör
den tillgänglig för till exempel tillsynsmyndigheter och andra aktörer som kan behöva den för
att kunna ta ställning till eventuella åtgärder (såsom huvudmän för avloppsreningsverk eller
efterbehandlingsobjekt). Naturvårdsverket behöver utreda på vilket sätt och i vilken form en
sådan datalagring lämpligast bör ske, så att den blir både kostnadseffektiv, likvärdig över hela
landet och tillgodoser behovet av tillgänglighet för olika aktörer. Utredningen bör utgå från
redan utdelade registeransvar och vid behov föreslå förändringar.
Om Naturvårdsverket väljer att använda ett tröskelvärde för vilka utsläpp som behöver
redovisas i systemet ska ett sådant värde beräknas så att det åtminstone sker en redovisning
av alla utsläpp som riskerar att bidra till att gränsvärdena för PFOS i ytvatten och PFAS
(summa 11) i ytvatten som är dricksvattentäkt överskrids enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten. Ett tröskelvärde ska även ta hänsyn till miljökvalitetsnormen för
grundvatten avseende PFAS (summa 11). Ett eventuellt tröskelvärde för redovisning av
utsläpp av PFOS behöver därför beräknas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten
och Sveriges geologiska undersökning, med hänsyn till när ett sådant utsläpp kan anses
medföra en betydande påverkan på yt- och grundvattenförekomster.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd Ny A i vattenmyndigheternas kompletterande
Åtgärdsprogram 2018–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1,
Naturvårdsverket 1, 2 och 3, Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. Ekosystem och
biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.11 Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen, åtgärd 1:
Tillsyn inom skogsbruket
Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av skogsbruksåtgärder i anslutning
till vattenförekomster så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 384 vattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten till följd av påverkan från skogsbruk samt tidigare
flottningsverksamhet och markavvattning.
De åtgärder inom skogsbruket som riskerar att påverka vattenmiljön negativt är framförallt
avverkning och drivning/körning i anslutning till sjöar och vattendrag, anläggande av
skogsbilvägar, skyddsdikning, markavvattning, gödsling, dikesrensningar och
markberedning. Effekter av dessa aktiviteter är bland annat försurning, ökad transport av
näringsämnen, och kvicksilver till sjöar och vattendrag, samt fysisk påverkan på
vattenmiljöer. Tillförsel av näringsämnen och slam bidrar till en påverkan på de fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorerna för ekologisk status och bidrar till sänkt ekologisk status för vissa
vattenförekomster. Tillförsel av kvicksilver till sjöar och vattendrag utgör ett generellt
problem i Sverige och bidrar till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås någonstans i
vattendistriktet. Skogsbruket behöver ta särskild hänsyn i dricksvattenförekomster,
exempelvis vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområden
(miljöbalk (1998:808) (MB) 7 kap. 21 § och Naturvårdsverket, 2011).
)

(

Eftersom skogsbruksåtgärder påverkar vattnet i landskapet behöver det säkerställas att god
hänsyn tas och att förebyggande och förbättrande åtgärder genomförs så att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Skogsstyrelsen bedriver idag tillsyn av
skogsbruksverksamheter främst utifrån skogsvårdslag (1979:429) , MB kapitel 2, 7, 11 och 12,
kulturmiljölag (1988:950) och artskyddsförordning (2007:845) . En förstärkt tillsyn i samband
med avverkningsanmälningar och anmälningar enligt MB 12 kap. 6 § avseende till exempel
anläggande av skogsbilvägar är nödvändig för att öka kontrollen av att tillräckliga
försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas vid skogsbruksåtgärder i anslutning till
vattenförekomster. Skogsvårdslagen 30 § förtydligar specifikt att föreskrifter om miljöhänsyn
med avseende på mark och vatten får ges av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd till Skogsvårdslagstiftningen (SKSFS 2011:7) förtydligar ytterligare att sådan
hänsyn bör tas att fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kan följas.
(

(

)

)

(

)

Skogsstyrelsens egen uppföljning av miljöhänsyn pekar på att tillräcklig hänsyn ej alltid tas.
Enligt Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2014) skattades cirka 70 procent vattenanknutna
hänsynskrävande biotoper vara utan negativ påverkan vid föryngringsavverkning och
funktionella kantzoner lämnas i cirka 70 procent av fallen.
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Genomförande
Åtgärden syftar till att prioritera Skogsstyrelsens tillsynsinsatser så att det långsiktigt leder till
att förebyggande och miljöförbättrande åtgärder ökar i anslutning till vattenförekomster där
det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.
Vattenmyndigheten bedömer att Skogsstyrelsen bör se över möjligheten att utveckla en
systematisk och prioriterad egeninitierad tillsyn av skogsbruksåtgärder, i syfte att identifiera
områden och verksamheter där det kan finnas anledning att ställa krav på exempelvis
återställnings- eller förbättringsåtgärder för att förbättra möjligheterna till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Skogsstyrelsens behovsutredning för tillsynsplan
skall särskilt beakta de vattenförekomster som har risk att inte följa miljökvalitetsnormerna
för vatten till följd av påverkan från skogsbruksåtgärder.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Skogsstyrelsens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 2,
Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6, Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 5.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar övergripande till samhällets klimatanpassning genom att skydda och ge
hållbar vattenanvändning av vattenresurserna vid förändrad nederbörd, översvämning eller
torka. Åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av
näringsämnen, kvicksilver och partiklar till vattendrag vid ökad nederbörd och temperatur,
samt upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 12. Levande
skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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Skogsstyrelsen, åtgärd 2:
Information och kunskapsförmedling
Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med information,
kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket och vid behov utveckla nya eller
förändrade åtgärder på området. Åtgärden behöver särskilt fokusera på att minska
tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag,
upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning och minska den fysiska
påverkan på vattenmiljön.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 384 vattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten till följd av påverkan från skogsbruk samt tidigare
flottningsverksamhet och markavvattning.
De åtgärder inom skogsbruket som riskerar att påverka vattenmiljön negativt är framförallt
avverkning och drivning/körning i anslutning till sjöar och vattendrag, anläggande av
skogsbilvägar, skyddsdikning, markavvattning, gödsling, dikesrensningar och
markberedning. Effekter av dessa aktiviteter är bland annat försurning, ökad transport av
näringsämnen, och kvicksilver till sjöar och vattendrag, samt fysisk påverkan på
vattenmiljöer. Tillförsel av näringsämnen och slam bidrar till en påverkan på de fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorerna för ekologisk status och bidrar till sänkt ekologisk status för vissa
vattenförekomster. Tillförsel av kvicksilver till sjöar och vattendrag utgör ett generellt
problem i Sverige och bidrar till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås någonstans i
vattendistriktet.
Information, kunskapsförmedling och återkoppling till verksamhetsutövarna behöver därför i
första hand adressera ovanstående problem. Skogsstyrelsen behöver i åtgärdens alla delar
verka för att resultat och erfarenheter från utbildningar och relevanta projekt tillgängliggörs
och används inom ramen för ett samlat forum för skogsbruket och att behovet av utökade
studier lyfts. Åtgärden verkar förebyggande för påverkan på ekologisk och kemisk status i
vattenförekomster och förbättrade förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten
kan följas. Negativa effekter av skogsbruksåtgärder behöver förhindras eller begränsas så att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Genomförande
Åtgärden syftar till ökad förebyggande kunskap om och hänsynstagande till vattenmiljöer i
skogslandskapet och att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, genom utvecklingsinsatser på
följande delområden:
1

En vidareutveckling och utökad kunskapsförmedling om hur det vid
skogsbruksplanering och genomförande av skogsbruksåtgärder bör tas ökad hänsyn till
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vatten. Skogsstyrelsen behöver genomföra åtgärden i dialog med skogsbruket för att
bidra till att stärka de olika planeringsmetoder som används av olika aktörer.
2

En fortsatt utveckling av e-tjänster för att tillhandahålla ett bra och kvalitetssäkrat
underlag för planering, utförande och uppföljning av skogsbruksåtgärder. Relevanta
kartunderlag och annan information behöver finnas tillgängliga för verksamhetsutövare
inför planeringen och genomförandet av enskilda skogsbruksåtgärder.

3

Genom kunskapsförmedling och återkoppling till verksamhetsutövare behövs det en
kontinuerlig dialog om vilka åtgärder som behövs för att verksamhetsutövarna ska leva
upp till sitt sektorsansvar när det gäller hänsyn till vattenmiljöerna.

4

Metoder för miljöhänsynsuppföljning av dikesåtgärder behöver utvecklas. Skogsstyrelsen
behöver bevaka ny kunskap och utveckling kring uppföljning av dikesåtgärder. Riktlinjer
behöver utvecklas för när den sammanslagna effekten av bland annat dikesrensningar på
ett vattendrag kan antas innebära att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas.
Risker för skador till följd av dikningsåtgärder i områden med sulfidjordar kan undvikas
eller minskas genom ökad vägledning och kunskap om sådana områden och dess
förutsättningar, se även punkt g (nedan).

5

En vidareutveckling av underlag, information, kunskapsförmedling och återkoppling om
åtgärder för att minska försurningspåverkan från skogsbruket. Det kan också finnas
behov av att utveckla ytterligare åtgärder eller arbetssätt för att åstadkomma sådana
åtgärder. För att minska skogsbrukets försurningspåverkan behöver kunskapsunderlaget
utvecklas angående försurningskänsliga marker i anslutning till sjöar och vattendrag.
Forskningsresultat behöver stödja arbetet med att minska skogsbrukets
försurningspåverkan på sjöar och vattendrag. Skogsstyrelsen behöver verka för en fortsatt
utveckling av informations- och rådgivningsverksamhet riktad mot alla parter som är
inblandade i arbetet med att motverka försurning på grund av skogsbruksåtgärder. Det
gäller både markägare, privata företag, askproducenter och myndigheter.

6

En utveckling av information, kunskapsförmedling och återkoppling om åtgärder för att
minska läckage av kvicksilver i samband med skogsbruksåtgärder och en utvärdering,
som vid behov kan utvecklas med nya åtgärder för att åstadkomma en sådan utveckling.
Särskilt fokus behövs på körskador och eventuellt dikningsåtgärder i skogsmark.
Utvärderingen av miljöhänsynsuppföljningen kommer visa på behovet av utveckling av
eventuella ytterligare åtgärder. Skogsstyrelsens dialogarbete om god miljöhänsyn kan
utvärderas och utvecklas med avseende på läckage av kvicksilver i samband med
skogsbruk. Särskilt betydelsefull är utvärdering av efterlevnaden av målbilder för
funktionella kantzoner och överfart över vattendrag vid terrängkörning, men även nya
målbilder för god hänsyn vid dikningsåtgärder och terrängkörning ska utvecklas.

7

Skogsstyrelsen behöver därutöver utveckla underlag, information och
kunskapsförmedling om särskilda behov av förebyggande åtgärder och försiktighetsmått
vid skogsbruksåtgärder i områden med sulfidjordar för att motverka att de oxiderar och
utvecklas till sura sulfatjordar. Skogsstyrelsen behöver utveckla kunskapen och arbetet
kring områden med sulfidjordar som redan har dränering eller torrläggning och
sulfidjordar där markavvattning planeras. Genomförandet av åtgärden behöver
samordnas med de insatser kring utveckling av rådgivning och tillhandahållande av
underlag och expertkunskap som Sveriges geologiska undersökning, Havs- och
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket utför.
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Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd 2 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 2, Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6, Skogsstyrelsen 3, Trafikverket 1 och
Länsstyrelserna 11
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar övergripande till samhällets klimatanpassning genom att skydda och ge
hållbar vattenanvändning av vattenresurserna vid förändrad nederbörd, översvämning eller
torka. Åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av
näringsämnen, kvicksilver och partiklar till vattendrag vid ökad nederbörd och temperatur,
samt upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 12.
Levande skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och
17. Genomförande och globalt partnerskap.

Skogsstyrelsen, åtgärd 3:
Åtgärder för ekologiskfunktionella kantzoner
Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga åtgärder och/eller föreslå nya
åtgärder för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Åtgärden ska genomföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
För 71 vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt föreslås ekologiskt funktionella
kantzoner på skogsmark som åtgärd för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten med
avseende på hydromorfologiska förhållanden. Ekologiskt funktionella kantzoner på
skogsmark har även föreslagits för att minska försurnings- och övergödningspåverkan från
skogsbruk på 60 vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Skyddszoner mot vatten ska lämnas vid skötsel av skog och enligt Skogsvårdslagstiftningen
(innefattande (skogsvårdslag (1979:429)), (skogsvårdsförordning (1993:1096)) och (SKSFS
2011:7) Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen). Ekologiskt
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funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag behövs för att uppnå goda
hydromorfologiska förhållanden och biologisk mångfald både i vatten och på land.
Skogsstyrelsens egen uppföljning av miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder pekar på att
tillräcklig hänsyn ej alltid tas. Enligt Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2014) skattades cirka 70
procent vattenanknutna hänsynskrävande biotoper vara utan negativ påverkan vid
föryngringsavverkning och funktionella kantzoner lämnas i cirka 70 procent av fallen. I en
studie utförd på avverkningar 2010–2016 av skogsbrukets hänsyn med avseende på ekologiskt
funktionella kantzoner fanns att majoriteten undersökta avverkningar hade kantzoner mot
vatten understigande 5 meters bredd (Kuglerová, o.a., 2020).
Ekologiskt funktionella kantzoner behövs för att minska slamtransport och erosion av
partiklar, metaller och näringsämnen och för att motverka försurning av sjöar och vattendrag.
Ekologiskt funktionella kantzoner är därmed en viktig åtgärd för att miljökvalitetsnormerna
för vatten ska kunna följas.

Genomförande
Uppföljning av skogsbrukets efterlevnad av målbilder för funktionella kantzoner mot sjöar
och vattendrag behöver ske genom stickprovsinventering inom ramen för Skogsstyrelsens
miljöhänsynsuppföljning. Att överföra målbilderna till uppföljning har gjorts stegvis och de
första resultaten från uppföljningen kommer att presenteras tidigast 2021. En analys och
utvärdering av resultatet bör göras. Skogsstyrelsens information, kunskapsförmedling och
återkoppling om målbilderna behöver även utvärderas.
Om efterlevnaden av målbilder för ekologiskt funktionella kantzoner och hänsyn enligt
Skogsvårdslagstiftningen inte anses vara tillräcklig för att följa miljökvalitetsnormerna för
vatten behöver Skogsstyrelsen utveckla och föreslå nya åtgärder.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Skogsstyrelsen åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Skogsstyrelsen 1 och 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att inrätta ekologiskt
funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att minska slamtransport och erosion av
partiklar, metaller och näringsämnen samt motverkande av försurning. Funktionella
kantzoner bidrar också med skuggning av vattendraget, vilket motverkar ökade
vattentemperaturer till följd av ett varmare klimat, som kan vara skadliga för vattenlevande
organismer.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 12.
Levande skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och
17. Genomförande och globalt partnerskap.
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2.12 Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut, åtgärd 1:
Utvärdera metoder för sanering av förorenad mark
Statens geotekniska institut ska ta fram kunskapsunderlag och kontinuerligt utvärdera
metoder för sanering av mark förorenad av tributyltenn (TBT) och vägleda kring detta.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomförs kontinuerligt.

Motivering
Baserat på vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan bedöms 96 vattenförekomster i
Norra Östersjöns vattendistrikt ha en betydande påverkan av TBT från förorenade områden
och 130 vattenförekomster orsakat av transport och infrastruktur där transport och
infrastruktur står för påverkan från fritidsbåtar. För 142 vattenförekomster i vattendistriktet
finns övervakningsdata som bekräftar att god status inte uppnås idag på grund av TBT.
Tributyltenn (TBT) är en mycket giftig substans som tidigare användes i stor omfattning för
bottenmålning av fartyg och småbåtar. TBT-baserade båtbottenfärger är, förbjudna sedan 1989
för småbåtar. Sedan 2008 gäller totalförbud mot bottenfärger som innehåller TBT på alla
fartyg, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003
om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg). Trots detta påvisas TBT och dess
nedbrytningsprodukter i sediment och vattenlevande organismer.
(

I en kunskapssammanställning beställd av Transportstyrelsen, konstateras att det finns stora
mängder koppar, zink och TBT i mark inom båtuppläggningsplatser (Relement Miljö Väst AB,
2019). En undersökning av Statens geotekniska institut (SGI) (2018) visade att TBT-halter i
marken vid undersökta båtuppställningsplatser generellt låg långt över riktvärdet för mindre
känslig markanvändning. Vidare konstateras att höga halter av koppar, zink och TBT i
marken förväntas finnas på alla platser där hantering som skrapning, slipning, blästring,
målning med och av båtbottenfärger utförts i betydande omfattning. I samma rapport
konstateras att sedimenten kring hamnar är fortsatt kraftigt förorenade och att det sker
nytillförsel av TBT. Kraftigt förorenade sediment ger lokala negativa miljöeffekter och är även
potentiella spridningsrisker (Relement Miljö Väst AB, 2019).
Sedimentundersökningar i fritidsbåtshamnar och markundersökningar på
båtupptagningsplatser i Västra Götaland indikerar att läckaget av TBT från pågående
hantering vid hamnarna (upptag, spolning, underhåll) och från källor där föroreningar kan ha
ansamlats under lång tid (mark och sediment) är betydande påverkanskällor för TBT till
vattenmiljön. Vid vanligt underhållsarbete som slipning och skrapning frigörs stora mängder
TBT. Om rester från slipning och skrapning inte tas om hand på rätt sätt kan detta bidra till
ytterligare markförorening (Bengtsson & Wernersson, 2012).
En kunskapslucka som identifierats är att alternativa metoder för sanering som
kostnadseffektivt kan förhindra spridning av TBT och andra miljöfarliga föroreningar bör
utredas (Relement Miljö Väst AB, 2019). En avgörande faktor för att kunna utveckla
kostnadseffektiva alternativa saneringsmetoder är att ta fram metoder för att begränsa de
mest betydelsefulla spridningsvägarna för TBT. Det finns flera olika spridningsvägar som
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leder till att TBT sprids från förorenad mark på båtuppställningsplatser. Det finns idag stora
osäkerheter i kunskapsunderlaget av utslagsgivande spridningsvägar för påverkan och
belastning av TBT till ytvatten och sediment. En studie i Brunnsviken i Stockholm har haft till
syfte att undersöka betydelsen av olika spridningsvägar för aktiva substanser i
båtbottenfärger, i synnerhet tennorganiska föreningar med fokus på TBT, till och inom en
ytvattenrecipient. Undersökningen visar att det finns stora osäkerheter i hur betydelsefull
grundvattentillförseln respektive ytavrinning och erosion från marken är (Fröberg &
Pettersson, 2020).
För att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på TBT ska kunna följas behöver
förorenad mark och förorenade sediment saneras. När det gäller TBT-förorenade sediment
finns idag ett antal lämpliga metoder beskrivna i åtgärdsportalen (Svenska Geotekniska
Föreningen, 2020). För TBT-förorenad mark saknas däremot lämpliga åtgärder i
åtgärdsportalen. SGI har publicerat två rapporter (SGI, 2018; SGI, 2018) som kan användas
som stöd vid inventering, riskbedömning, åtgärder och ansvarsutredning vid
båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar.

Genomförande
Enligt förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut 1 och 2 §§ är
Statens geotekniska institut (SGI) förvaltningsmyndighet för geotekniska och
miljögeotekniska frågor och ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att de nationella
miljökvalitetsmålen nås). SGI ansvarar även för forskning, utveckling av teknik och
kunskapsuppbyggnad som rör sanering och återställning av förorenade områden (7 §
förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut . En viktig uppgift är att
utveckla fler metoder för efterbehandling.
(

)

(

)

SGI behöver kontinuerligt utvärdera metoder för sanering av TBT-förorenad mark och
vägleda kring detta. För att det ska vara möjligt att utveckla saneringsmetoder som bidrar till
att miljökvalitetsnormerna kan följas, behöver SGI även ta fram underlag för att kunna
identifiera utslagsgivande spridningsvägar för påverkan och belastning av TBT till ytvatten
och sediment. Detta kan göras genom bland annat att kontinuerligt uppdatera befintligt
vägledningsmaterial, eller på annat sätt som SGI finner lämpligt. Det är önskvärt att få fram
platsspecifika metoder eftersom avfallshantering som deponering av TBT-förorenade massor
är problematiskt.

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Naturvårdsverket 3, Försvarsinspektören för hälsa
och miljö 1, Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets
klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter.
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Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina
resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.13 Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geologiska undersökning, åtgärd 1:
Rådgivning om sur sulfatjord
Sveriges geologiska undersökning ska utveckla rådgivning och handledning till berörda
myndigheter för att minimera miljöbelastning från sur sulfatjord så att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket och Länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
Vid dränering och syresättning av sulfidjordar så övergår jorden till så kallade sura
sulfatjordar som orsakar surstötar till ytvatten. I områden med sur sulfatjord, som redan har
dränering eller torrläggning, där markavvattning planeras, finns en risk för sänkt
vattenkvalitet. Den försurnings- och metallbelastning som då skapas försämrar tydligt det
ekologiska och kemiska tillståndet i ytvatten. Den mest påtagliga effekten är fiskdöd på grund
av de metallutfällningar som uppstår vid lågt pH-värde. Oavsiktlig dränering eller
syresättning av potentiellt sur sulfatjorda (sulfidjordar) kan undvikas med rätt kunskap
(Becher, Sohlenius, & Öhrling, 2019).
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inom ramen för tidigare åtgärdsarbete tagit fram
kunskapsunderlag och kartmaterial som visar var i landskapet sur och potentiellt sur
sulfatjord kan förekomma. Kartorna omfattar Norrlandskusten och ger förutsättningar till att
lokalisera områden där det bör undvikas en markanvändning som leder till att potentiellt sur
sulfatjord oxiderar och därmed påverkar vattenmiljön negativt. SGU:s tidigare arbeten har
varit inriktade på norra Sverige men det finns flera studier som visar att dessa jordar även
förekommer längre söderut. Exempelvis har sura sulfatjordar upptäckts i omfattande grad vid
Mälaren, Kristianstad och i Halland (Bayard & Mood, 2014; Åsbjörnsson, Stenberg, &
Sohlenius, 2018). I dessa områden finns denna typ av jordlager i sådan omfattning att det
påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten och bedöms ha
betydande påverkan på möjligheterna att nå god status. I vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram för 2016–2021 fanns åtgärden om sulfidjordar eller sulfidhaltiga sediment
enbart med i Bottenvikens och Bottenhavets åtgärdsprogram. Dessa undersökningar visar att
det finns problem med sura sulfatjordar även i områden inom övriga vattendistrikt i Sverige
därför bör åtgärden utvidgas till en nationell åtgärd.

Genomförande
SGU har tillgång till kartunderlag, teoretiskt kunnande och praktisk erfarenhet angående sur
sulfatjord. Myndighetens uppdrag omfattar att tillhandahålla denna information så att den
blir användbar i fysisk planering enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL) . Många
myndigheter som ansvarar för tillsynsvägledning inom sina respektive områden behöver ta
del av denna expertis. Jord- och skogsbruk är några exempel på områden som behöver ta
miljöhänsyn till förekomsten av sur sulfatjord. Genom att basera planeringen av
markanvändning på tillgänglig kunskap kan riskerna minskas.
(

)
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Åtgärden behöver resultera i tillgängliggörande av information och underlag, men också
rådgivning kring hänsynstagande miljötekniker för fysiska åtgärder som exempelvis
restaurering i områden med sur sulfatjord. Åtgärden är viktig för att förebygga och förhindra
försämring av ekologisk och kemisk status och för att förbättra förutsättningarna att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Sveriges geologiska undersökning har finansierat flera projekt som undersökt förekomsten av
sur sulfatjord påverkan på miljön.

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 6,
Skogsstyrelsen 1 och 2, Trafikverket 1, Boverket 1 och Länsstyrelserna 1, 2 och 3.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska försurnings- och
metallbelastning från sur sulfatjord vid torka.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 4.
Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i
balans samt levande kust och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet för alla, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk
mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.14 Trafikverket
Trafikverket, åtgärd 1:
Kunskapsunderlag om vägars och järnvägars påverkan
Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och information
om möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön, så att
miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen
organisation, till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll,
underhåll, ombyggnad och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska:
a) minst omfatta väg- och järnväg över eller i anslutning till vatten, som medför
hydromorfologisk påverkan på vattenmiljön, till exempel i form av
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer eller påverkan på
vattenmiljöernas form och flöde och ekologiska funktioner
b) förebygga för att minska olycksrisker och mildra effekterna för vattenmiljön vid
sådana olyckor, och
c) minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning, saltning och
användning av bekämpningsmedel.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och centrala
myndigheter inom avrinningsområdet.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt behöver 47 vägtrummor åtgärdas för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Vägtrummorna kan återfinnas i det
allmänna eller det enskilda vägnätet. Ytterligare vattenförekomster är påverkade på grund av
förändringar i morfologi. I 13 ytvattenförekomster riskerar miljökvalitetsnormerna att inte
följas på grund av att det finns en dagvattenpåverkan avseende ett eller flera särskilda
förorenande eller prioriterade ämnen. I ytterligare 100 ytvattenförekomster finns en utpekad
betydande påverkan från dagvatten, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet
av åtgärder. För grundvatten riskerar 15 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten på grund av kloridpåverkan. Påverkan kan bero på
vägsaltning men även ha helt andra orsaker. För grundvatten finns också olycksrisk utpekat i
134 vattenförekomster.
Väg- och järnväg över och i anslutning till vatten kan förutom genom att utgöra
vandringshinder påverka de hydromorfologiska förhållandena i vattenmiljön på andra sätt,
till exempel genom förändrade strömningsförhållanden och via morfologiska förändringar,
och på så vis påverka förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Väg- och
järnvägsbankar i kustmiljöer kan påverka kustvattnens hydrologi och flödesdynamik och på
så sätt bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan nås. Det kan till exempel handla
om grunda havsvikar som utgör viktiga uppväxtområden för vattenlevande organismer.
Vägar och järnvägar i anslutning till yt- och grundvattenförekomster medför också risker för
kvaliteten på vattenmiljön till följd av risken för olyckor och tillhörande läckage av drivmedel
och andra kemikalier till vatten. Sådana läckage riskerar att påverka kemisk yt- och
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grundvattenstatus, men kan även medföra en negativ påverkan på den ekologiska statusen i
ytvattenförekomster genom utsläpp av särskilda förorenande ämnen. Det gäller särskilt i
anslutning till dricksvattenförekomster och ytvattenförekomster med höga naturvärden,
såsom Natura 2000-områden eller vattenförekomster med hög ekologisk status. I sådana
vattenförekomster är det angeläget att så långt som möjligt förebygga riskerna för sådana
olyckor och säkerställa att eventuella olyckor inte medför försämringar av vattenkvaliteten.
Det handlar till exempel om att hantera släckvatten vid eventuell brandbekämpning på ett
sådant sätt att inte den kemiska statusen för yt-och grundvatten påverkas.
Väg- och järnvägsnätet medför vidare en påverkan på vattenmiljön genom avrinning av
dagvatten och vid trafiksäkerhetshöjande åtgärder som spridning av salt och användning av
bekämpningsmedel i samband med ogräsbekämpning. Sådan påverkan medför eller riskerar
att medföra en försämrad kemisk yt- och grundvattenstatus i närbelägna yt- och
grundvattenförekomster. På samma sätt som vid olyckor kan påverkan även innebära en
försämring av den ekologiska statusen i ytvattenförekomster på grund av påverkan från
särskilda förorenande ämnen.

Genomförande
Trafikverket ansvarar för de statliga väg- och järnvägsnäten och kan genom utarbetande av
kunskapsunderlag och interna riktlinjer och rutiner se till att åtgärder inom dessa
infrastruktursystem genomförs på ett sådant sätt och i den omfattning som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas (väglag (1971:948)). Trafikverket bedriver
redan idag ett strategiskt och omfattande arbete i detta avseende, med bland annat
systematisk kartläggning av kontaktytor mellan vägar och järnvägar och övriga vatten. Syftet
med kartläggningen att identifiera problem vid väg- och järnvägspassager som kan innebära
barriärer i vattenmiljön, risk- och bristbedömningar, genomförande av förbättringsåtgärder
och försiktighetsmått vid förnyelse- och underhållsarbeten. Trafikverket har även startat
igång ett arbete för att kartlägga väg- och järnvägsbankars påverkan på vattenmiljöerna, men
Trafikverket behöver undersöka vidare vilka problem och förbättringsåtgärder som kan vara
aktuella för dessa.
Genom vidareutvecklade interna rutiner och riktlinjer och ett förbättrat kunskapsunderlag
skapas det förutsättningar för att förstärka detta arbete ytterligare och säkerställa att
nödvändiga förbättrande och förebyggande åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för
vatten genomförs på de platser och i den ordning som är mest prioriterad utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv. Åtgärderna ska syfta till att förbättra vandringsmöjligheterna
för fisk och livsmiljöerna för det vattenlevande organismer som innefattas av
miljökvalitetsnormerna. Utöver vandrande fiskar och bottenfauna räknas även vattenväxter
och växtplanktons möjlighet till spridning och etablering i vattenmiljöerna in som viktiga
parametrar, vilka påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Trafikverket behöver också delta i kunskapsuppbyggnaden och arbetet med åtgärder kring
områden med sulfidjordar som redan har dränering eller torrläggning, men också sulfidjordar
där markavvattning planeras. I detta arbete behöver Trafikverket samverka med Sveriges
geologiska undersökning och deras insatser kring utveckling av rådgivning och
tillhandahållande av underlag och expertkunskap.
Andra väghållare än Trafikverket ansvarar för en stor del av vägnätet, och behöver där vidta
nödvändiga förebyggande och förbättrande åtgärder för att minska påverkan på yt- och
grundvattenförekomster. Andra väghållare rör sig dels om kommuner, som ansvarar för
allmänna vägar, som inte ingår i det statliga vägnätet, dels om privata väghållare som till
exempel ansvarar för enskilda vägar och skogsbilvägar. Vattenmyndigheten bedömer dock att
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Trafikverket inom ramen för sitt uppdrag har både möjlighet och kapacitet att tillhandahålla
information och kunskap även utanför sin egen organisation i samtliga de frågor som angetts
ovan, till följd av myndighetens erfarenhet, resurser, kunskap och ledande ställning på
infrastrukturområdet.
För att uppnå största möjliga miljönytta av nödvändiga förbättringsåtgärder är ett samarbete
mellan alla aktörer inom ett avrinningsområde av stor vikt. En samlad och prioriterad
åtgärdsplanering är därför central för att säkerställa att åtgärder genomförs på ett
kostnadseffektivt sätt. I det avseendet är det kunskapsunderlag och den information som
Trafikverket behöver bidra med central, eftersom den kan belysa både de faktiska
åtgärdsbehoven och ge berörda aktörer verktyg för att göra kostnadseffektiva och rimliga
prioriteringar och avvägningar mellan till exempel hänsyn till vattenmiljön och
trafiksäkerhetsaspekter.
Behoven av åtgärder ser olika ut i olika delar av landet vilket gör att utformningen av
kunskapsunderlag och informationsinsatser behöver anpassas efter detta. Det är därför viktigt
att Trafikverket vid genomförandet av åtgärden på regional och lokal nivå samverkar med
berörda länsstyrelser och kommuner, så att den samordnas med den åtgärdsplanering som
genomförs av dessa aktörer. I det sammanhanget kan Trafikverket på ett tydligt sätt
kommunicera de nationella och regionala prioriteringar och avvägningar som myndigheten
gör avseende åtgärder i de statliga väg- och järnvägsnäten.
Kunskapsunderlag och information enligt denna åtgärd ska avse vägars och järnvägars
påverkan på vattenmiljön, tekniska och ekonomiska möjligheter att genomföra förbättrande
och förebyggande skyddsåtgärder och effekterna för vattenmiljön av sådana åtgärder.
Vid åtgärder avseende vandringshinder finns andra aspekter än rena vattenkvalitetsfaktorer
att ta hänsyn till, såsom kulturmiljövärden och risker för skred och översvämningar.
Vid åtgärder avseende saltning och ogräsbekämpning finns även trafiksäkerhetsaspekter att
ta hänsyn till.
Trafikverket samlar all information i sin GIS-plattform Stigfinnaren under databasen
Miljöwebb Vatten. Målsättningen är att Miljöwebb Vatten ska tillgängliggöras, inom ramen
för offentlighets- och sekretesslagstiftningen, för övriga myndigheter, kommuner och andra
aktörer som har nytta av informationen i sitt åtgärdsarbete.

Sammanhang
Åtgärden är en reviderad av åtgärd från Åtgärdsprogram 2009–2015.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3,
Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 2, och 7 och
Åtgärdens genomförande stödjer genomförandet av åtgärderna Länsstyrelserna 1, 3, och 5 och
Kommunerna 2, 3 och 5.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 15. God bebyggd miljö.
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet för alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion
och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.15 Länsstyrelserna
Länsstyrelserna, åtgärd 1:
Vattenplanering
Länsstyrelserna ska genomföra en sektorsövergripande vattenplanering med en
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på
de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas. Den sektorsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att
miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av länsstyrelsens verksamhet. I
följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas:
a) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden,
jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för
omprövning av vattenkraft),
b) plan för samverkan med Trafikverket, Försvarinspektören för hälsa och miljö,
kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka
vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager
över vatten,
c) tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden,
d) regional vattenförsörjningsplan,
e) plan för rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel,
f) plan för vägledning av kommunernas översiktsplanering,
g) prioriteringslista för sanering av förorenade områden,
h) regional åtgärdsplan för kalkning,
i) plan för ersättning inom ramen för gemensamma jordbrukspolitiken för 2021 och
framåt,
j) plan för prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive
internbelastning och
k) plan för skydd och restaurering av kustnära marina miljöer.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och
kommuner.
Åtgärden ska påbörjas omgående och ska sedan uppdateras kontinuerligt.

Motivering
Länsstyrelserna har med sina olika verksamhetsområden som berör vattenfrågor en central
roll för att se till att många av de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundvatten kommer till stånd. Det gäller framför allt vid tillsyn och prövning av olika
verksamheter, kalkning och restaurering av vattenmiljöer, tillsynsvägledning till
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kommunerna samt rådgivning och olika former av investeringsstöd och miljöstöd till
lantbruket.
Länsstyrelserna har en helhetsbild av miljösituationen i vattnet inom länet och en bred
samverkan med andra myndigheter och verksamhetsutövare. Därmed har länsstyrelserna en
viktig roll i arbetet med att prioritera och få till stånd genomförandet av fysiska åtgärder.
Länsstyrelserna har inom ramen för genomförandet av Länsstyrelserna åtgärd 5 i
Åtgärdsprogram 2016–2021 tagit fram planer för sitt åtgärdsarbete i syfte att få till en
förbättrad vattenkvalitet i länens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Arbetet med
dessa planer behöver fortsätta och utvecklas så att alla de verksamhetsområden inom
länsstyrelsen som berörs av vattenfrågor inkluderas. Därmed kan ett effektivt genomförande
av åtgärder komma till stånd så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Tillrinningsområde för grundvatten är ofta samma som avrinningsområdet för ytvatten men
kan skiljas åt varför detta behöver uppmärksammas i planeringen.
När det gäller åtgärder som avser påverkan från vattenkraftverksamheter, är en prioritering i
åtgärdsarbetet nödvändig både inom och mellan avrinningsområden, bland annat av
resursskäl och med hänsyn till vattenkraftens betydelse för det svenska elförsörjningssystemet.

Genomförande
I genomförandet av åtgärden är det nödvändigt att länsstyrelserna tillämpar ett tvärsektoriellt
arbetssätt för att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera yt- och
grundvattenförekomster som är i behov av åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas. Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare
planeringsdokument utan snarare en process inom ordinarie verksamhet. Kunskapen om
vilka åtgärder i vattenmiljön som är nödvändiga och vilka åtgärder som planeras och
genomförs behöver förankras internt inom länsstyrelserna, så att samtliga berörda
verksamhetsområden inom länsstyrelsen omfattas och är delaktiga i planeringen. Det
tvärsektoriella arbetet ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning,
samhällsutveckling och åtgärdsgenomförande samordnas. Ett exempel är att det vid
tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är viktigt att ta hänsyn till
möjligheterna att både nå god vattenstatus och samtidigt stödja och stärka de gröna
näringarna. Ett annat exempel är hur samverkan inom länsstyrelsen sker kring frågor och
åtgärder som rör kulturmiljöer vid vatten.
Arbetet ska också inkludera länsstyrelsernas vägledande roll för kommunerna när det gäller
deras arbete med miljö-, vattenförsörjnings- och planeringsfrågor och länsstyrelsens
medverkan i vattenrådens samverkansuppdrag och åtgärdsarbete.
Åtgärden syftar även till att nå samordningsvinster i åtgärdsgenomförande, som kan omfatta
både länsstyrelserna och kommunerna, exempelvis med kalkning och restaurering av vatten.
Särskilda strategier för avrinningsområden som är påverkade av vattenkraft ska tas fram och
ingå i länsstyrelsens åtgärdsplanering. Strategierna och åtgärdsplaneringen ska ligga till
grund för länsstyrelsernas arbete med tillsyn och prövning av vattenkraftverksamhet och bör
utformas för att underlätta genomförandet av nationell plan för moderna miljövillkor för
vattenkraften (NAP).
Åtgärder för att minska övergödning behöver samordnas mellan stöd utbetalat via
gemensamma jordbrukspolitiken, LOVA och LONA. Åtgärdssamordnare för
vattenmiljöåtgärder på länsstyrelserna behöver fortsatt stödja det lokala åtgärdsarbetet.
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Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna, Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och
miljö 3, Havs- och vattenmyndigheten 1–5 och 8, Jordbruksverket 1–4 och 6, Kammarkollegiet
1, Naturvårdsverket 1–3 och 5–7, Trafikverket 1 och samtliga länsstyrelseåtgärder och
Kommunerna 1–6.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge en helhetsbild av
miljöproblem inom avrinningsområden som genom koordinerad ansträngning bättre kan
hantera klimatförändringar.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 4.
Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god
kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.

103

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

Länsstyrelserna, åtgärd 2:
Miljötillsyn
Länsstyrelserna ska inom ramen för sin tillsyn enligt miljöbalk (1998:808) (MB) utöka och
prioritera tillsyn av:
(

)

a) miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap,
b) förorenade områden enligt MB 10 kap,
c) vattenverksamheter (inklusive nationell plan för vattenkraft) enligt MB 11 kap.
Detta ska göras så att tillsyn, omprövning, och prövning, med hänsyn till ett
avrinningsområdesperspektiv, inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs, eller riskerar att inte följas.
Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras med stöd av den sektorsövergripande vattenplanering som ska
utarbetas enligt Länsstyrelsernas åtgärd 1.
Åtgärden ska, när så är motiverat, genomföras i samverkan med Trafikverket,
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Försvarsinspektören
för hälsa och miljö och berörda kommuner.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Motivering
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och
grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och
vattenverksamheter, som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att
försämras.
Länsstyrelsernas arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön
är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen
för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstans i mål och
ärenden enligt miljöbalk (1998:808) (MB) ställer länsstyrelserna de krav på åtgärder,
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas. Hur och i vilken omfattning det ska ske följer av bestämmelserna i
framförallt MB (1998:808) 2 och 5 kap. och den praxis som utvecklas i dessa frågor.
(

)

Enligt vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och
grundvattenförekomster av verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller
riskerar att försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande
ledningsnät, små avlopp, jordbruks- och djurhållande verksamheter, industrier,
hamnverksamheter, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och
dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och särskilda
förorenande ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att miljökvalitetsnormerna för
vatten riskerar att inte följas.
Länsstyrelsens arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön
är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen
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för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstanser i mål
och ärenden enligt MB ställer länsstyrelsen de krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått
som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter behöver bedrivas i större omfattning, mer riktat och
prioriterat än idag för att följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar
vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vattenmyndigheten bedömer särskilt att länsstyrelserna i större utsträckning än hittills
behöver genomföra tillsyn, utifrån en tillsynsplanering som utgår från ett
avrinningsområdesperspektiv.

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
Analysen av miljöpåverkan som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar
att en av orsakerna till att god vattenstatus inte nås eller riskerar att försämras är påverkan
från källor som ingår i ansvaret för länsstyrelsens tillsyn av miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden.
Bland den miljöpåverkan som pekas ut ingår även påverkanskällor där ny kunskap om
transportvägar och aktuella ämnen tillkommit under senare år, till exempel deponier och
brandövningsplatser. Sådan påverkan behöver också tas hänsyn till i tillsynsplanering och
tillsyn, även i de fall ämnen som bidrar till betydande påverkan inte är specificerade i
verksamheters tillstånd eller då ny kunskap har tillkommit för branscher som bidrar till
förorenade områden som inte tidigare har inventerats eller riskklassats.
I Vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan pekas bland annat miljöfarliga verksamheter
som industrier, deponier, fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser och avloppsreningsverk
ut som betydande påverkanskällor i Norra Östersjöns vattendistrikt.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 50 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 229 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs
för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva
utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk
och kvantitativ vattenstatus.
För grundvatten riskerar 42 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska
status.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 55 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs
eller riskerar att inte följas. I ytterligare 233 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att
bedöma behovet av åtgärder
För grundvatten riskerar 124 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska
status.
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I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 112 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från
avloppsreningsverk.
I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) går det att se vilka källor som via
analysen av miljöpåverkan är utpekade som betydande, per vattenförekomst.

Jordbruk och djurhållande verksamheter
Länsstyrelserna har tillsynsansvar för jordbruksföretag som bedriver tillståndspliktig
djurhållning (B-verksamhet). Jordbruket påverkar vatten på olika sätt.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 487 ytvattenförekomster och 109
grundvattenförekomster med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av
växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.
Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten
är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring
av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och
växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och
egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.
Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och
förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart,
klimat, produktionsinriktning.

Vattenverksamhet
Med vattenverksamhet menas vattenkraftverk och dammar, sjöregleringar, broar och
vägtrummor, markavvattningsföretag, vattenuttag, flottleder, hamnar och farleder. Dessa
typer av verksamheter kan ofta förorsaka fysiska förändringar av vattenmiljön i form av
vandringshinder, flödesförändringar och morfologiska förändringar (det vill säga
förändringar i form och struktur hos sjöar, vattendrag, kustvattensträckor och bottnar).
Påverkan från vattenverksamhet kan även påverka läckage och transport av miljögifter.
Exempel på detta är ökat läckage av metaller från mark vid dikning av sura sulfidjordar och
spridning av föroreningar vid muddring och dumpning Förändringar i klimatet leder till
högre krav på tillsyn över vattenuttag på vattenförekomster.
Påverkan från vattenkraftverk och dammar består framförallt av att de kan utgöra
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och att de kan förorsaka
flödesförändringar och morfologiska förändringar. Sådana fysiska förändringar av
vattenförekomsterna medför ofta en sådan försämring att god ekologisk status inte uppnås.
För att miljökvalitetsnormerna för dessa vattenförekomster ska kunna följas behövs det i
många fall fysiska förbättringsåtgärder vid de berörda vattenkraftverken och dammarna, i
form av till exempel anläggande av fisk- och faunapassager, miljöanpassade flöden och
morfologiska återställningsåtgärder. Det finns omkring 2 100 vattenkraftverk i Sverige (SOU
2013:69) och det totala antalet dammar uppskattas till drygt 9 000. Av dessa är det drygt 7 000
vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd enligt MB (SOU 2013:69). Det finns ett stort
behov av riktade åtgärder i anslutning till ett stort antal av dessa vattenkraftverk och dammar,
för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Genom en utökad och prioriterad
tillsyn kan länsstyrelserna kontrollera dels vilka behov av och förutsättningar för fysiska
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åtgärder det finns vid dessa verksamheter, dels vilka förutsättningarna är för att genomdriva
krav på sådana åtgärder.
För vattenförekomster som har sänkt status på grund av påverkan från vattenkraftverk eller
tillhörande dammar har det därför generellt sett beslutats om förlängda tidsfrister för att nå
god ekologisk status till 2027, 2033 eller 2039, beroende på när omprövning ska ske av
vattenkraftanläggningar som påverkar vattenförekomster i enlighet med den nationella
planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP).
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbruks- och skogslandskapen är
ett betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag. Markavvattning och skyddsdikning
medför att naturligt förekommande vatten i landskapet leds bort, vilket innebär en risk för
erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad hydrologi miljöpåverkan i såväl
sjöar som vattendrag som i närmiljön.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 262 vattenförekomster som har bedömts påverkade av
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på
hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder.
Dränering av mark på sura sulfatjordar kan medföra försurning av marken med utlakning av
toxiska metaller som följd.
Det finns över 50 000 markvattningsföretag i Sverige (SOU 2014:35) och cirka 90 000 mil diken
varav 9 000 i jordbrukslandskapet.

Egenkontroll
En utveckling av egenkontrollen och verksamhetens påverkan på förhållanden i recipienten
(recipientkontrollen) är nödvändig för att tydliggöra för både verksamhetsutövare och
tillsynsmyndigheter hur olika verksamheter påverkar vattenförekomsternas status. Den
kunskapen ska sedan ligga till grund för bedömningar, i tillståndsprövningar och tillsyn, av
vilka förebyggande och förbättrande åtgärder, och uppföljning av dessa, som behövs vid de
berörda verksamheterna, för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Hittills
genomförda revideringar av recipientkontrollprogram har enligt Vattenmyndighetens
bedömning inte medfört tillräcklig anpassning till vattenförvaltningens bedömningsgrunder,
så att egenkontrollen gör det möjligt att bedöma hur verksamheterna påverkar
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Genomförande
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenverksamheter behöver
bedrivas utifrån tillsyns- och åtgärdsplaner som upprättas med hänsyn till ett
avrinningsområdesperspektiv. Detta för att följa upp och säkerställa att det vid sådana
verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Länsstyrelserna behöver planera sin tillsyn utifrån var inom ett avrinningsområde det finns
behov av att få till stånd åtgärder i syfte att förbättra eller förebygga försämringar av
vattenkvalitén. Det kan innebära att länsstyrelserna behöver planera och prioritera sin
tillsynsverksamhet så att den i större utsträckning än hittills omfattar egeninitierad tillsyn,
enligt de tillsynsplaner och behovsutredningar som länsstyrelserna årligen ska besluta.
Vattenmyndigheternas digitala åtgärdsunderlag kan nyttjas som prioritering av tillsyn inom
miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet för att nå
miljökvalitetsnormerna för vatten.
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De tillsynsinsatser som genomförs enligt denna åtgärd ska resultera i att länsstyrelserna
ställer de krav på åtgärder, skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Om det uppstår behov av att genomföra
omprövningar av tillstånd eller villkor, eller återkallelser av tillstånd, ska länsstyrelserna ta
initiativ till detta. Det kan ske antingen genom att länsstyrelserna själva ansöker om
omprövning eller återkallelse, eller att de i samverkan med Kammarkollegiet, Havs- och
vattenmyndigheten eller Naturvårdsverket ser till att någon av dessa myndigheter gör det.

Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden
Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med miljöfarliga verksamheter och förorenade områden
planera och prioritera så att det i större utsträckning än hittills syftar till att
miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden är det viktigt att tillsammans med verksamhetsutövaren identifiera vilka
ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet av vilken information som behövs och
vilka och krav som behöver ställas för att minska belastningen på vattenförekomsten. Detta
kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut prioriterade ämnen och begränsa
spridningen av särskilda förorenande ämnen.
Särskilt fokus bör enligt vattendirektivet , artikel 4, läggas på persistenta, bioackumulerande
och toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill ska
upphöra eller stegvis elimineras. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för
att säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms
vattenförekomster.
(

)

Det innebär bland annat att

•
•
•

skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med miljöfarliga
verksamheter och förorenade områden i den omfattning som behövs för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas
skyddet för yt- och grundvattenförekomster tas hänsyn till vid efterbehandlingsfrågor i
fysisk planering i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas
inventering genomförs av förorenade områden där sådan saknas, eller revidering av
riskklassningen, för verksamheter där länsstyrelsen har tillsynsansvar och där ny
kunskap tillkommit. Exempel på områden där vattenmyndigheten ser att särskilt behov
av revidering är brandövningsplatser, deponier, plantskolor och växthus, men även
andra verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller
riskerar att inte följas.

Miljösamverkan Sverige har i ett tillsynsprojekt tagit fram ett handläggarstöd som kan
användas som stöd i tillsynen gentemot miljökvalitetsnormerna för vatten (Miljösamverkan
Sverige, 2020).
Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver
mycket kompetens hos inspektören. Det är därför viktigt att ta del av vägledning från
länsstyrelser och Jordbruksverket i dessa frågor, så att ändamålsenlig tillsyn med avseende på
växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus kan
bedrivas. Jordbruksverket har tagit fram checklistor för tillsyn i fält, växtnäringstillsyn och
tillsyn på hästgårdar som bör användas (Jordbruksverket, 2020a).
Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom
exempelvis upptrampade betes- och rasthagar, där det råder ett underskott på genomförd
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tillsyn (Vattenmyndigheterna, 2020a). Läckage från växthus kan vara en betydande källa till
att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel
som är förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Kommunerna
behöver därför särskilt fokusera på tillsyn av dessa verksamheter.
Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till
ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen.

Vattenverksamhet
Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av vattenkraftverk och dammar i syfte att
få till stånd ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av åtgärder avseende förbättrad
konnektivitet, morfologi, hydrologi och biologiska förhållanden.
Genom att använda sig av lämpliga rättsliga åtgärder i enlighet med MB, kan länsstyrelserna
se till att det ställs krav på verksamhetsutövarna att genomföra fysiska åtgärder. Enligt MB 11
kap, 27 § första stycket, ska den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för
produktion av vattenkraftsel se till att verksamheten har moderna miljövillkor från och med
den 1 januari 2019. Om verksamheten omfattas av NAP, eller om verksamhetsutövaren själv
ansökt om tillstånd eller omprövning för att förse verksamheten med moderna miljövillkor
direkt hos domstolen får verksamheten som huvudregel fortsätta att bedrivas till dess
omprövningen är klar. Länsstyrelsen kan förelägga de verksamhetsutövare som vill fortsätta
bedriva sin verksamhet och som omfattas av kravet på moderna miljövillkor, men som varken
anmält sig till NAP eller lämnat in en ansökan hos mark- och miljödomstolen att ansöka om
omprövning för moderna miljövillkor. Vid anläggningar utan tillstånd där det inte längre
bedrivs verksamhet kan det finnas möjlighet att förelägga den som ansvarar för anläggningen
att ansöka om åtgärder för att möjliggöra upp- och nedströmspassage. Länsstyrelsen bör
därför fokusera sin tillsyn på de verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheten att ha
moderna miljövillkor, men som varken anmält sig till NAP eller påbörjat en egen ansökan om
prövning eller omprövning, och de anläggningar där det inte längre bedrivs verksamhet.
Utöver detta kan länsstyrelsen, oavsett om en verksamhet anmält sig till NAP eller inte,
bedriva tillsyn över verksamheten med stöd av bestämmelserna i MB 26 kap. och kan
exempelvis kontrollera att verksamhetsutövaren utför egenkontroll enligt MB 26 kap. 19 § och
följer villkoren i meddelat tillstånd. Sådan tillsyn bör prioriteras utefter tidplanen för
omprövning enligt NAP. Åtgärden ska genomföras med utgångpunkt i de åtgärdsplaner som
tas fram i enlighet med åtgärderna Länsstyrelserna 1 och Kammarkollegiet 1.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av muddring. Genom deltagande som remissinstanser i mål
och ärenden enligt MB är det viktigt att länsstyrelserna ställer de krav på skyddsåtgärder och
försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. I
ärenden där lokala avvikelser som utgår från Naturvårdsverkets tillståndsbaserade
bedömningsgrunder tillämpas, där det finns risk för att vattenverksamheten bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte följas för vattenförekomsten i stort, bör
Länsstyrelsen särskilt ställa krav på att de åtgärdsnivåer som fastställs är tillräckliga för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Länsstyrelsen bör också ställa krav på
tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått där de föroreningar som förekommer är
ackumulerande ämnen.
I tillsynen av markavvattning är det viktigt att Länsstyrelsen ställer krav på tillräckliga
skyddsåtgärder och försiktighetsmått, så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
uppnås. Tillsyn av markavvattningsanläggningar är att svårt att planera då tillsynsbehovet är
störst vid underhållstillfällen, och dessa sker vanligtvis oregelbundet och är ej
anmälningspliktiga. Det kan dessutom vara svårt att hitta rätt adressat för tillsynen, och att
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göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Vägledning för tillsyn av
markavvattningsanläggningar har tagits fram av Miljösamverkan Sverige (2015).

Egenkontroll
Länsstyrelserna ska utveckla och utöka sin tillsyn av verksamhetsutövares egenkontroll
(inklusive recipientkontroll), för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan
på ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att
verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande
eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.
Länsstyrelserna behöver ställa tydliga krav på verksamhetsutövares egenkontroll och
kontrollera utformningen av, och innehållet i, kontrollprogram. Detta är särskilt angeläget för
verksamheter som typiskt sett har stor påverkan på vattenmiljön, exempelvis
avloppsreningsverk, pappers- och massabruk, gruv- och metallindustri, kemisk industri,
avfallsanläggningar, fiskodlingar, flygplatser, hamnar, vattenkraftverksamheter och
markavvattningsföretag.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2009–2016.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1, 3, 4 och 8,
Jordbruksverket 6, Kammarkollegiet 1, Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1, 2, 3, 5,
6, 7 och 8, Sveriges geologiska undersökning 1, Statens geotekniska institut 1, Trafikverket 1,
och Länsstyrelserna 1.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 4 och Kommunerna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge tillsyn och ta fram
åtgärdsplaner av negativa fysiska förändringar av vattenmiljön, dammar och markavvattning.
Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets
klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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Länsstyrelserna, åtgärd 3:
Tillsyn av väg- och järnvägsnätet – fysisk påverkan
Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, kontrollera och följa upp att
Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet kopplat till fysisk
påverkan som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Motivering
Väg- och järnvägspassager över vatten kan påverka de hydromorfologiska förhållandena i
vattenmiljön på olika sätt, till exempel genom förändrade strömningsförhållanden och genom
morfologiska förändringar Genomförda statusbedömningar och annat inventeringsunderlag
visar att upp till en tredjedel av alla vägpassager i Sverige utgör definitiva eller partiella
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Omläggning/ byte av
vägtrumma är en åtgärd som kan möjliggöra upp- och nedströmspassage för vattenlevande
organismer. I Norra Östersjöns vattendistrikt finns behov av omläggning/byte av 47
vägtrummor för att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Det finns ett stort behov av att utföra tillsyn på den fysiska påverkan väg- och järnvägsnätet
har på vattenmiljöer. Länsstyrelserna bör i dialog med trafikverket identifiera var behoven
finns och säkerställa att åtgärder kopplat till vägar och järnvägars fysiska påverkan på
vattenmiljön genomförs. Då åtgärdsbehovet för denna åtgärd är stort bör tillsynen prioriteras.

Genomförande
Länsstyrelserna ska genomföra åtgärden genom att i samverkan med Trafikverket årligen
följa upp och kontrollera att Trafikverket genomför tillräckliga och prioriterade åtgärder för
att förebygga eller motverka negativa effekter för vattenmiljön från allmänna vägar och
järnvägar. Länsstyrelserna ska i det sammanhanget ta hänsyn till de nationella och regionala
planer och prioriteringar för sitt åtgärdsarbete som Trafikverket upprättar, och de
åtgärdsplaner som länsstyrelserna ska upprätta enligt Länsstyrelsernas åtgärd 1.

Sammanhang
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 1 och 5.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att undanröja vandringshinder
och skydda grunda havsvikar vid torka och kusterosion.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växtoch djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, och 15. Ekosystem och biologisk
mångfald.
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Länsstyrelserna, åtgärd 4:
Tillsynsvägledning till kommuner
Länsstyrelserna ska vidareutveckla sin vägledning och tillsynsvägledning till
kommunerna i deras tillsyn, prövning och egenkontrollarbete av:
a) miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalk (1998:808) (MB) 9 kap.
(

)

b) förorenade områden enligt MB 10 kap
c) djurhållande verksamheter, jordbruks- och trädgårdsföretag enligt MB 12 kap.
d) andra verksamheter som påverkar vattenmiljön.
Åtgärden ska medföra att det för verksamheter med ovan nämnda påverkan ställs krav
på genomförande av åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras löpande.

Motivering
Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och
grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter och förorenande områden, vilka bidrar
till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att försämras. Analysen av miljöpåverkan,
som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar att en av orsakerna till att
god vattenstatus inte nås är påverkan från källor som ingår i ansvaret för den kommunala
tillsynen.
I Vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan pekas bland annat miljöfarliga verksamheter
som industrier, deponier, fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser och avloppsreningsverk
ut som betydande påverkanskällor i Norra Östersjöns vattendistrikt.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 50 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 229 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs
för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva
utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk
och kvantitativ vattenstatus.
För grundvatten riskerar 42 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska
status.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 55 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs
eller riskerar att inte följas. I ytterligare 233 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
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särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att
bedöma behovet av åtgärder
För grundvatten riskerar 124 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska
status.
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 112 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från
avloppsreningsverk.
Länsstyrelsen har ansvar att vägleda kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalk
(1998:808) (MB) . Ansvar för länsstyrelsernas tillsynsvägledning av kommunerna framgår av
miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 16 § I denna framgår att länsstyrelserna ska ge
kommunerna i det egna länet stöd för att utveckla tillsynen. Länsstyrelserna har ansvar för
tillsynsvägledningen i länet med undantag för den tillsyn som utövas av Försvarsinspektören
för hälsa och miljö eller Skogsstyrelsen.
(

)

(

Det är de centrala myndigheterna som delar på tillsynsvägledningsansvaret på nationell nivå
där de ska inom sitt vägledningsområde särskilt ge stöd till länsstyrelsernas
tillsynsvägledning till kommunerna, enligt miljötillsynsförordning 3 kap. De
tillsynsvägledande myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor
om tillsynsvägledning. Länsstyrelsen har en betydelsefull roll att föra fram de centrala
myndigheternas vägledning via länsstyrelsen till de kommunala tillsynsmyndigheterna.
Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning i fråga om tillämpning av MB inom sitt län.
När det gäller tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap. och förorenade områden
enligt 10 kap. efterfrågas av många kommuner en mer riktad tillsynsvägledning.
Kommunerna behöver stöd med att utveckla tillsynen av miljöfarliga verksamheter och vid
förorenade områden, där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan
följas på grund av påverkan från dessa verksamheter.

Små avlopp
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 371 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. I Norra Östersjöns
vattendistrikt finns en vattenförekomst med utpekad trolig betydande påverkan avseende
miljögifter från små avlopp, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av
åtgärder. För grundvatten riskerar 1 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från små avlopp.
Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små
avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av
åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad
jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver
vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna om
genomförda åtgärder, som skickades ut hösten 2019 (Vattenmyndigheterna, 2019a), är det en
stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de
vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver
tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. Havs- och
vattenmyndigheten ger vägledning nationellt kring prövning och tillsyn av små avlopp,
riktad till kommunerna. På grund av regionala skillnader finns det dock olika förutsättningar
för kommunerna att arbeta med tillsyn av små avlopp. Det är därför viktigt att länsstyrelserna

113

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

utifrån Havs- och vattenmyndighetens olika vägledningsinsatser samordnar och stöttar
kommunerna i detta arbete.

Växtnäring och växtskyddsmedel
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 487 ytvattenförekomster och 109
grundvattenförekomster med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av
växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.
Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten
är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring
av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och
växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och
egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.
Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och
förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart,
klimat, produktionsinriktning. En utvecklad tillsynsvägledning är därför nödvändig för att ge
kommunerna möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn.
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Genomförande
Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
För anmälningspliktiga verksamheter och för verksamheter där kommunen tagit över
tillsynen ska länsstyrelserna vägleda kommunerna i sin tillsyn enligt MB.
Länsstyrelsen tillsynsvägledning ska utgå från Naturvårdsverkets nationella
vägledningsarbete om tillämpningen av MB. Länsstyrelsen har ansvaret att ge riktad
vägledning baserat på de behov som finns hos kommunerna i länet (miljötillsynsförordning
(2011:13) 3 kap. 16 §). De åtgärdsplaner för avrinningsområden som tas fram inom ramen för
Länsstyrelsernas åtgärd 1 ska då användas som riktlinjer och stöd vid planeringen av
vägledningsarbetet. Länsstyrelsen ska i och med åtgärd 1 och de åtgärdsplaner som ingår i
detta arbete kunna delge en samlad överblick av påverkan för hela avrinningsområdet och
därmed samordna behovet av åtgärder inom tillsynsvägledningen över exempelvis
kommungränser. Dessa planer ska utgöra ett stöd för att identifiera och prioritera
vattenförekomster som är i behov av åtgärder, även där påverkan är komplex, som till
exempel från uppströms- eller kumulativ påverkan.
)

Åtgärden ska ge kommunerna stöd för att avgöra, sett utifrån kommunernas behov, var inom
ett avrinningsområde det är prioriterat att genomföra tillsyn i syfte att förbättra eller
förebygga försämringar av vattenstatusen. Länsstyrelsen behöver genom tillsynsvägledningen
förmedla det underlag och den kunskap som finns i åtgärdsplanerna till kommunerna för att
de i sin tur ska genomföra planering av tillsyns-, informations- och utbildningsinsatser så att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Åtgärden ska ge kommunerna vägledning där ny kunskap har kommit fram om
påverkanskällor som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att försämras,
från både ämnen och nya och etablerade branscher. Vägledning bör även prioriteras i de fall
där ämnen som idag inte ingår i verksamheters tillstånd bidrar till att status inte är god eller
riskerar att försämras. Åtgärden syftar på så vis till att säkerställa att utsläpp och spill av
prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör
eller begränsas i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det är
viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring påverkanskällor är låg
för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Detta gäller särskilt för
ackumulerande ämnen och för prioriterade farliga ämnen som enligt(tilläggsdirektiv till
prioämnesdirektivet)(2013/39/EU) ska fasas ut.
Som stöd för framtagande av regionala planer för tillsynsvägledning finns Miljösamverkan
Sveriges handläggarstöd på webben för miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig
verksamhet (Miljösamverkan Sverige, 2020). Där finns exempel på hur olika länsstyrelser har
arbetat och arbetar med att inkludera miljökvalitetsnormerna för vatten i tillsyn av
miljöfarliga verksamheter. Handläggarstödet kan också användas som stöd i
vägledningsarbetet.
Länsstyrelsen ska inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med
att inrätta och bedriva tillsyn i skyddade marina områden.

Små avlopp
Havs- och vattenmyndigheten ger vägledning nationellt kring prövning och tillsyn av små
avlopp. Länsstyrelserna ska bidra med ett regionalt perspektiv och samordna arbetet inom
länen. Enligt(miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 16 § ska länsstyrelserna ge
tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Vägledningen ska leda till att kommunerna har en
effektivare tillsyn av små avlopp vilket kan bidra till en höjd åtgärdstakt.
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Växtnäring och växtskyddsmedel
Länsstyrelsernas tillsynsvägledning till kommunerna i frågor om djurhållande verksamheter
och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet behöver öka i omfattning och ska
utvecklas så att den blir ändamålsenlig för kommunerna och att den leder till minskad
miljöpåverkan från berörda verksamheter. Det tillkommer fortlöpande ny kunskap och nya
krav vilket innebär att vägledningen behöver uppdateras och utvecklas kontinuerligt.
Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver
mycket kompetens hos inspektören. Vägledningen behöver därför utvecklas särskilt kring hur
tillsynsmyndigheterna kan bedriva en ändamålsenlig tillsyn med avseende på
växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus.
Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom
exempelvis upptrampade betes- och rasthagar. Den regionala vägledningen för tillsyn på
hästgårdar behöver förstärkas.
Läckage från växthus kan vara en betydande källa till att vi hittar växtskyddsmedel i vatten.
Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel som är förbjudna för användning
utomhus är tillåtna för användning i växthus. Länsstyrelserna behöver därför särskilt
fokusera på vägledning för tillsyn på dessa verksamheter.
Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till
ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen.

Egenkontroll
Länsstyrelserna behöver också vägleda kommunerna i tillsynen av egenkontroll och
recipientkontroll. Länsstyrelserna behöver ge kommunerna stöd när det gäller vilka krav som
kan och börs ställas på verksamhetsutövares egenkontroll och utformningen av och innehållet
i recipientkontrollprogram, så att dessa möjliggör bedömningar av verksamheternas påverkan
på ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att
verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande
eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärderna Länsstyrelserna 3, 7 och 8 från Åtgärdsprogram
2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1–3, 5, 8 och 9, Havs- och
vattenmyndighetens åtgärd 1, Jordbruksverket 6, Länsstyrelserna 1 och Länsstyrelserna 4.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1 och 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar
och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16.
Fredliga och inkluderande samhällen.

Länsstyrelserna, åtgärd 5:
Långsiktigt skydd av vattentäkter
Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av vattentäkter.
Länsstyrelserna behöver särskilt:
a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta
handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden,
b) genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med
tillhörande föreskrifter,
c) inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med att
inrätta och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden,
d) utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna,
e) genom tillsyn, kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har
tillstånd, särskilt i områden med återkommande vattenbrist.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Motivering
Åtgärdsprogrammet ska enligt vattenförvaltningsförordning 6 kap. 5 § innehålla åtgärder för
inrättande av vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda dricksvatten.
Alla vattenuttag är inte vattenförekomster, som används till dricksvattenuttag, men alla måste
tas med i ett sammanhang. För att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen behöver
länsstyrelsen arbeta med vattenskydd inom flera av sina ansvarsområden:
(

)

Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter är effektiva och konkreta verktyg för att
skydda dricksvatten. Föreskrifterna kan innebära inskränkningar, exempelvis krav på
anmälan, tillståndsplikt eller förbud, för verksamheter som kan ha en sådan betydande
påverkan på yt- och grundvattenförekomsterna att miljökvalitetsnormerna och kraven för
dricksvattenkvalitet riskerar att inte följas. Föreskrifterna reglerar exempelvis hantering av
bekämpningsmedel, växtskydds- och växtnäringsämnen, petroleumprodukter och andra
kemikalier, infiltration av avloppsvatten och avfallshantering. Av de 260 kommuner som
svarat på årsrapporteringen 2019 finns det i Sverige finns 1590 allmänna vattentäkter varav 32
procent saknar vattenskyddsområde (Vattenmyndigheterna, 2020a). Därutöver finns ett stort
antal äldre vattenskyddsområden som behöver revideras då skyddsföreskrifterna och
utbredningen av vattenskyddsområdet är otillräckliga eller nya oreglerade risker identifierats.
Enligt 2019 års rapportering till vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder svarar 130
kommuner (av 260 svarande) att de har vattenskyddsområden som bedöms ha ett
otillfredsställande skydd. Av rapporteringen framgår att arbetet med att inrätta
vattenskyddsområden går sakta. Flera kommuner svarar att ansökningar om
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vattenskyddsområden har lämnats till länsstyrelsen för beslut men att långa
handläggningstider försvårar genomförandet av åtgärden.
För att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås är tillsyn en förutsättning.
Tillsynen omfattar kontroll av att föreskrifter, tillstånd och dispenser inom
vattenskyddsområden följs. Tillsyn av vattenskyddsområden bedrivs i begränsad omfattning
och behöver förstärkas.
Länsstyrelsen behöver stödja och vägleda kommunerna i det arbetet så att skyddet av
vattentäkten kan anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna. Det måste även
utföras avvägningar mellan livsmedelsproduktion och vattenskydd för att säkerställa en
tillräcklig vattenförsörjning.
Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen.
Regionala vattenförsörjningsplaner är betydelsefulla underlag för kommunernas arbete med
översiktsplanering. De synliggör viktiga yt- och grundvattenförekomster. Med de regionala
vattenförsörjningsplanerna tas mer hänsyn till skydd av vattentäkter i den fysiska
planeringen. Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på yt- och
grundvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för
vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. Klimatförändringarna kan komma att få stor
påverkan på vattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig del av
samhällsplaneringen.
Tillgången på vatten är generellt god i stora delar av Sverige, men problem med
vattentillgång till följd av låga grundvattennivåer har blivit allt vanligare. Vattenuttag sker
bland annat inom jordbruket, industrin och för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
Med ökad konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövaren har tillstånd för
vattenuttag. Enligt 2019 års rapportering till vattenmyndigheten av genomförda åtgärder idag
saknar mer än 46 procent av de allmänna vattentäkterna tillstånd till vattenuttag. Tillsyn av
vattenuttag bedrivs i begränsad omfattning och behöver förstärkas, särskilt prioriterat är
områden med grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status till
2027. Länsstyrelsens åtgärder till skydd av vatten är nödvändiga för att förebygga försämring
av status i yt- och grundvattenförekomster. Åtgärderna förväntas leda till att kunna förebygga
påverkan och åtgärda existerande problem så att miljökvalitetsnormerna följs. För påverkan
på ytvatten är det de prioriterade ämnena och de särskilda förorenande ämnena som behöver
åtgärdas. För grundvatten är det de ämnen som påverkar grundvattnets kemiska status.

Genomförande
Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter beslutas med stöd av MB 7 kap. För att
åtgärdstakten ska öka är det nödvändigt att länsstyrelserna prioriterar arbetet med att
fastställa vattenskyddsområden.
Länsstyrelserna behöver inom ramen för sitt tillsynsansvar bedriva systematisk och
regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden för att säkerställa att syftet med skyddet
uppnås.
Länsstyrelserna ansvarar för tillsynsvägledning inom MB tillämpningsområde i länet.
Länsstyrelserna behöver ge råd och stöd till kommunala nämnder och förvaltningar i länet
som ansvarar för tillsynen av vattenskyddsområden. Dagens bestämmelser medger att både
länsstyrelser och kommuner beslutar om vattenskyddsområden (MB 7 kap 21 §). En förstärkt
vägledning till kommunerna om hur de själva kan arbeta med inrättande av
vattenskyddsområden kan bidra till en bättre ansvarsfördelning mellan länsstyrelser och
kommuner i frågan.
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Länsstyrelsen har uppsikt i länet över hushållningen med mark- och vattenområden och har
enligt MB 3 kap. 12 § ett ansvar att ställa samman utredningar, program och annat
planeringsunderlag, som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och
som finns hos statliga myndigheter. Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram i
samverkan med kommunerna och underlaget ska användas av kommunerna i
översiktsplaneringen (se kommunernas åtgärd 7).
Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet enligt MB 11 kap., vilket enligt
huvudregel kräver tillstånd. Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen men den kan
delegeras till kommunerna. Om vattenuttag sker utan tillstånd och den kontroll som följer
med tillstånd, finns risk för betydande påverkan på vattnets mängd eller kvalitet.

Sammanhang
Åtgärden är reviderad från åtgärden Länsstyrelserna 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och
miljö 2, Havs- och vattenmyndigheten 5 och 8 och Länsstyrelserna 1.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1, 3 och 5.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och
framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag
och 9. Grundvatten av god kvalitet.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen och 15. Ekosystem och biologisk
mångfald.

Länsstyrelserna, åtgärd 6:
Rådgivningsverksamhet växtnäring och växtskyddsmedel
Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin informations- och rådgivningsverksamhet
för att minska växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till yt- och
grundvattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte kan följas på grund av sådan påverkan. Informationsinsatser behövs till de
verksamheter som inte täcks in av pågående rådgivning.
Länsstyrelserna ska även på regional nivå stödja det lokala åtgärdsarbete mot
övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.
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Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 487 ytvattenförekomster och 109
grundvattenförekomster med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten. Jordbruket är den enskilt största källan och åtgärder som
leder till minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention
i landskapet behöver därför genomföras i stor omfattning. Rådgivning behövs för att få till
stånd lämpliga åtgärder inom jordbruket för att minska övergödningen. Den behövs också för
att öka anslutningen till miljöförbättrande ersättningar och för att bidra till att åtgärder
genomförs, så att de får bästa möjliga effekt. Rådgivning är viktig eftersom
växtnäringsfrågorna inom jordbruket ofta rör sig om diffusa utsläpp. Förutsättningarna
mellan olika regioner och gårdar varierar därför, till exempel vad gäller jordart, klimat och
produktionsinriktning. Därmed kan också de åtgärder som är mest kostnadseffektiva variera
mellan olika regioner och olika gårdar.
Rådgivning behöver också utvecklas för att få till stånd de åtgärder som behövs för att minska
påverkan på vattenförekomster från användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket. De
åtgärdssamordnare som finns bland annat inom projektet ”Lokalt engagemang för vatten”
(LEVA) är viktiga för att motivera och prioritera rätt åtgärd på rätt plats.

Genomförande
Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt genomförande av den gemensamma
jordbrukspolitiken. Åtgärden är inriktad mot den gemensamma jordbrukspolitikens
(Landsbygdsprogrammets) fokusområde 4B, förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av
gödsel- och växtskyddsmedel.
Rådgivningen ska ha som mål att åtgärder genomförs på rätt plats och att de mest
kostnadseffektiva åtgärderna används i första hand. Som grund till detta har
vattenmyndigheterna tagit fram ett underlag som behöver tas hänsyn till, med förslag på
möjliga kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på
övergödning. Det är viktigt att rådgivningen till såväl enskilda lantbrukare som
åtgärdssamordnare leder till en ökad insikt om problemen, men också till kunskap om vilka
risker som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska förlusterna av fosfor
och kväve till vatten från jordbruksmark och åtgärder för att öka retentionen i landskapet.
Genom kontinuerlig utbildning och rådgivning till lantbruksföretag i säker hantering av
växtskyddsmedel kan förlusterna av växtskyddsmedelsrester minska och därmed påverkan
på vattenmiljön. Eftersom det utvecklas nya preparat, ny kunskap, nya krav och regler
behöver rådgivningen uppdateras och riktas brett till verksamhetsutövare som använder
växtskyddsmedel.
Det är viktigt att utgångspunkten för rådgivningen ligger i att följa miljökvalitetsnormerna för
vatten inklusive att förbudet mot försämring av status tas hänsyn till, så väl som att det tas
hänsyn till avrinningsområdesperspektivet vid planeringen av rådgivningsverksamheten.
Länsstyrelserna har på regional nivå en viktig roll i att stödja åtgärdsarbetet som bedrivs
genom lokala åtgärdssamordnare. Denna roll är en förutsättning för den samlade
åtgärdssamordningen och behöver samordnas med den nationella stödfunktionen som
tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten.
Åtgärden ska leda till att åtgärder genomförs för att minska tillförsel av framför allt fosfor,
men också kväve, till ytvattenförekomster och minska nitrathalterna i grundvatten för att
bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Även behoven av att minska tillförseln av
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näringsämnen till havsbassängerna behöver tas hänsyn till. Åtgärden ska också leda till
åtgärder så att tillförseln av växtskyddsmedelsrester till yt- och grundvatten minskar för att
bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Länsstyrelserna behöver dessutom rikta särskild information om ersättningar inom ramen för
den gemensamma jordbrukspolitiken och andra stöd till lantbrukare i tillrinningsområdet till
utpekade vattenförekomster med övergödningsproblem. Detta kan kräva riktade insatser till
exempelvis mindre lantbruksföretag, hästägare och fårproducenter.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Åtgärdsprogram 2009–2016.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1, 2, 3 och 6, Havs- och
vattenmyndigheten 7 och 9 och Länsstyrelserna 5.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 4 och Kommunerna 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska läckage av
växtskyddsmedel vid ökad nederbörd och översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i
balans samt levande kust och skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och
välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och
biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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Länsstyrelserna, åtgärd 7:
Vägledning kommuner översikts-och detaljplanering
Länsstyrelserna ska vägleda regioner och kommunerna vid region-, översikts- och
detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.
Länsstyrelserna behöver särskilt bevaka att:
a) det framgår av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att
följas,
b) prioritering av åtgärder på kommunal nivå görs utifrån aktuella regionala eller
mellankommunala planeringsunderlag för naturresurser samt planeringsunderlag
för skydd och restaurering av kustnära miljöer,
c) kommunerna i sin detaljplanering har använt aktuellt och relevant underlag från
Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Motivering
Den årliga rapporteringen från kommunerna om genomförda åtgärder visar att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs i den fysiska planeringen i tillräcklig omfattning.
Arbetet med vägledning från länsstyrelserna i denna fråga har kommit igång, särskilt i de län
som har utfört pilotprojekt. Vägledningsarbetet behöver dock utvecklas, harmoniseras och
intensifieras för att inte den framtida samhällsbyggnadsutvecklingen sker på bekostnad av
kvaliteten på vattenmiljön. Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av
miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- och detaljplanering ges kommunerna rimliga
förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i den fysiska
planeringen och i utvecklingen av samhällsbyggandet.
Underlaget i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) uppdateras och utvecklas ständigt,
varför det är viktigt att kommunerna är uppdaterade och väl förtrogna med verktyget och
vilka begränsningar som finns. För ett effektivt åtgärdsarbete behöver kommunerna känna till
med vilken tillförlitlighet som vattenförekomsterna har klassats, både beroende av tillgängliga
data och undersökningsmetod. Kommunerna tycker även att det är svårt att överföra material
från VISS in i detaljplaneringen och det finns ett behov av att få stöd och vägledning av
länsstyrelserna. Det behövs därför förbättrade kunskaper inom de kommunala
organisationerna avseende det praktiska användandet av VISS och möjligheterna till export
av digitalt kartunderlag för översikts- och detaljplaner. Det krävs också förbättrade kunskaper
om och förståelse för innehållet, till exempel gällande aktualiseringsgraden och
tillförlitligheten av klassificeringarna.

Genomförande
Länsstyrelsernas dialog med kommunerna när en översiktsplan tas fram är en väsentlig del av
arbetsprocessen. Viktiga moment i genomförandet av åtgärden är:
Att länsstyrelserna säkerställer att det framgår i översiktsplanen hur kommunen tänker följa
miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta kan göras i länsstyrelsernas arbete med
sammanfattande redogörelser, vid aktualitetsprövning och i samrådsförfarandet och

122

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

granskningsyttrande. Det anges i plan- och bygglag (2010:900) (PBL) 3 kap. 5 § att det ska
framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna men inte hur det ska ske.
Många kommuner jobbar med att aktualisera delar av sina översiktsplaner genom
fördjupningar och tillägg. Länsstyrelserna lämnar en sammanfattande redogörelse till
kommunerna minst en gång per mandatperiod, där denna fråga kan uppmärksammas.
Sammantaget behöver länsstyrelserna utveckla sin vägledning till kommunerna i dessa
frågor, för att de tidigt i processen ska uppmärksamma behovet av att ta hänsyn till
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten i den långsiktiga planeringen.
(

)

Länsstyrelserna behöver ge råd och vägledning till kommunerna kring hur prioritering av
åtgärder på kommunal nivå kan göras utifrån aktuella regionala eller mellankommunala
planeringsunderlag för naturresurser, exempelvis regionala vattenförsörjningsplaner.
Länsstyrelserna kan därutöver behöva ta fram planeringsunderlag för kustzonen, så att
miljökvalitetsnormer i kustvattenförekomster kan följas. Länsstyrelsens samlade bedömning,
med olika sakområdeskompetenser, är central i detta.
Enligt PBL 3 kap. 10 § ska länsstyrelserna tillhandahålla underlag för kommunernas
bedömningar och även ge råd i fråga om sådana allmänna intressen som hänsyn bör tas till
enligt 2 kap. vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Som ett led i detta
arbete ska länsstyrelserna ge kommunerna stöd och vägledning, till exempel genom
utbildningsinsatser, kring hur underlaget i VISS bör användas i det kommunala
planeringsarbetet. Åtgärden behöver bland annat leda till en ökad samverkan mellan de två
arbetsområdena miljöskydd och samhällsplanering.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 9 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och 12 och
Regionerna 1.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1 och 4.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och
framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka
samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag,
9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God
bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 11.
Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk
mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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Länsstyrelserna, åtgärd 8:
Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken
Länsstyrelserna ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken prioritera
nedanstående åtgärder i jordbrukslandskapet, och aktivt verka för ett ökat genomförande
av dessa åtgärder i samverkan med Jordbruksverket, rådgivare, åtgärdssamordnare och
lantbrukare:
• Strukturkalkning
• Kalkfilterdike
• Anpassad skyddszon
• Skyddszon
• Fosfordamm/våtmark
• Tvåstegsdike
• Vårbearbetning
• Fånggröda
Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte
nås i vattendrag, sjöar och kustvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 382 vattenförekomster med betydande påverkan från
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att
inte följas med avseende på övergödning.
Nationellt bidrar jordbruket till knappt 60% av den antropogena tillförseln av fosfor och 50%
av den antropogena belastningen av kväve (SMED, 2020). Åtgärder som leder till minskad
tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet
behöver därför genomföras. För att nyttja den begränsade finansieringen inom den
gemensamma jordbrukspolitiken optimalt behövs en högre grad av prioritering till vilka
områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.

Genomförande
Länsstyrelserna behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna
genomförs i högre utsträckning, och att de placeras där de gör mest nytta.
Länsstyrelsen behöver utforma en plan för hur ersättningarna ska göra störst miljönytta inom
ramen för befintlig budget och sedan styra, i möjligast mån, hur ersättningarna betalas ut till
de sökande. Ansökningar bör prioriteras efter vattenmyndigheternas underlag av
riskklassificering och beting så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Den gemensamma jordbrukspolitiken är tillsammans med LOVA en viktig stödform för att
genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för
vatten. Även våtmarkssatsningen i LONA som kan utgöra ett komplimenterande stöd för
övergödningsåtgärder. Det är därför viktigt att handläggare för de olika stödformerna
samverkar för att optimera kostnadseffektiviteten och underlätta för stödsökande.
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Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021-2027.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9,
Jordbruksverket 1 och 4 och Länsstyrelserna 9.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande
sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande
våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Länsstyrelserna, åtgärd 9:
Prioritering av LOVA
Länsstyrelserna ska inom ramen för den stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
prioritera kostnadseffektiva åtgärder mot extern och intern näringsbelastning, och aktivt
verka för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med Havs- och
vattenmyndigheten, rådgivare, åtgärdssamordnare och lantbrukare.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte
nås i vattendrag, sjöar och kustvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 382 vattenförekomster med betydande påverkan från
jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att
inte följas med avseende på övergödning.
Enligt förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt kan bidrag från
havs- och miljöanslaget lämnas till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). År 2020
fördelade Havs- och vattenmyndigheten ut 230 miljoner kronor, varav 161 miljoner kronor är
tillgängliga för att finansiera åtgärder mot övergödning. Tillsammans med den gemensamma
jordbrukspolitiken (GJP) utgör därmed LOVA det viktigaste finansieringsstödet för att
minska näringsbelastningen till vatten från externa och interna källor.
(

)

För att nyttja finansieringen inom LOVA optimalt behövs en högre grad av prioritering till
vilka områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.
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LOVA-bidrag behöver därför användas till att öka genomförandet av åtgärder som leder till
minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, ökad retention i landskapet
och minskad intern belastning.

Genomförande
Länsstyrelserna behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna
genomförs i högre utsträckning, och att de placeras där de gör mest nytta.
Länsstyrelsen behöver utforma en plan för hur ersättningarna ska göra störst miljönytta inom
ramen för befintlig budget och sedan styra, i möjligast mån, hur ersättningarna betalas ut till
de sökande. Ansökningar bör prioriteras efter vattenmyndigheternas underlag över
riskklassificering och beting så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vid finansiering av
åtgärder mot internbelastning ska Havs- och vattenmyndighetens vägledning användas.
LOVA är tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken en viktig stödform för att
genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för
vatten. Även våtmarkssatsningen i LONA kan utgöra ett komplimenterande stöd för
övergödningsåtgärder. Det är därför viktigt att handläggare för de olika stödformerna
samverkar för att optimera kostnadseffektiviteten och underlätta för stödsökande.
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Sammanhang
Åtgärden är reviderad från Länsstyrelsernas åtgärd 10 i Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1, Havs- och
vattenmyndigheten 7 och 9 och Länsstyrelserna 9.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken,
dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot
översvämning och kusterosion.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande
sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande
våtmarker.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent
vatten och sanitet, 14 Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Länsstyrelserna, åtgärd 10:
Prioritering av sanering av förorenade områden
Länsstyrelserna ska prioritera i tillsynen och i ansökningar om statligt stöd i enlighet med
Naturvårdsverkets urvalskriterier enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av
föroreningsskador så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Motivering
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 55 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs
eller riskerar att inte följas. I ytterligare 233 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att
bedöma behovet av åtgärder
För grundvatten riskerar 124 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska
status.
Länsstyrelserna bedriver ett aktivt arbete avseende avhjälpande av föroreningsskador vid
flera förorenade områden. Genomförandet av förebyggande, förbättrande och avhjälpande
åtgärder bedöms av Vattenmyndigheten att inte vara tillräckliga för att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. Det finns behov av en
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tydligare prioritering i hanteringen av ansökningar om statligt stöd, med inriktning mot
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska följas.
Naturvårdsverkets nationella plan (Naturvårdsverket, 2020b) utgör utgångspunkt vid
prövningen av länsstyrelsernas ansökningar om åtgärdsbidrag från det statliga anslaget 1:4
”Sanering och återställning av förorenade områden” (Regeringen, 2019a). Anslaget från
användas för bidrag enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och
statligt stöd för sådant avhjälpande . Den nationella planen anger prioritetsordningen för
prövning av ansökningar om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador, så att statligt
finansierade avhjälpandeåtgärder genomförs vid de mest prioriterade förorenade områdena i
landet.
(

)

Målet om att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska följas ingår i två av
urvalskriterierna i planen. För att kunna prioritera åtgärder av förorenade områden med
risker som innebär att människor utsätts för akuta hälsorisker, naturområden med stora
skyddsvärden eller betydande vattenförsörjningsintressen (förordningen (2004:100) 8 och
8a §§ så ska förorenade områden som nu eller på kort sikt (inom ungefär ett till tre år) som
innebär risk för allvarliga skador på vattenförekomster (och kan äventyra god status enligt
miljökvalitetsnormerna) prioriteras i länsstyrelsernas ansökningar om åtgärdsbidrag från det
statliga anslaget. För att minska den totala belastningen av recipienter ska ansökningar om
åtgärdsbidrag prioriteras för de förorenade områden där den totala belastningen innebär att
god status i vattenförekomsten inte kan uppnås så att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.

Genomförande
Länsstyrelsernas arbete med förorenade områden behöver prioritera avhjälpande åtgärder så
att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Både länsstyrelsernas tillsyn av
förorenade områden och arbetet med ansökningar om statligt stöd behöver utgå från
Naturvårdsverkets urvalskriterier. Kriterierna är framtagna för att länsstyrelserna ska bland
annat kunna prioritera förorenade områden med risker som innebär att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs. Urvalet av avhjälpandeåtgärder bör
genomföras ett avrinningsområdesperspektiv. Arbetet kan då styras med utgångspunkt från
var inom de aktuella avrinningsområdena det är mest angeläget att genomföra
avhjälpandeåtgärder för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas.
De åtgärdsplaner för avrinningsområden inom länen som alla länsstyrelser ska ha enligt
Länsstyrelserna åtgärd 1 bör ligga till grund för bedömningar och prioriteringar enligt
denna åtgärd.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering från Åtgärdsprogram 2009–2016.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Försvarinspektören för hälsa och miljö 1, Havsoch vattenmyndigheten 1, Naturvårdsverket 2 och 3 och Länsstyrelserna 1.
Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna och 2 och Kommunerna 1 och 2.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas
(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a).
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Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets
klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö och 9. Grundvatten
av god kvalitet.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Länsstyrelserna, åtgärd 11:
Prioritering av kalkning
Länsstyrelserna ska inom ramen för de regionala åtgärdsplanerna för kalkning planera
kalkningsverksamheten så att hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för vatten, och
möjligheten att uppnå god ekologisk status ska utgöra en prioriteringsgrund.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Motivering
Kalkning av sjöar och vattendrag motverkar effekterna av försurning från atmosfärisk
deposition av försurande ämnen och skogsbrukets försurande påverkan. Deposition av
försurande ämnen har minskat mycket sedan 1980-talet, men återhämtning från försurning tar
lång tid. Kalkning är en effektiv och beprövad åtgärd som behöver fortgå så länge
försurningspåverkan i vattnet kvarstår. Om kalkningsverksamheten upphör för tidigt kan
sjöar och vattendrag återförsuras vilket kan medföra utslagning av fiskstammar och
minskning av den biologiska mångfalden.
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 160 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten, med avseende på försurning.

Genomförande
Åtgärden riktar sig till genomförande av den kommande nationella kalkningsplanen. Med
utgångspunkt från denna tar länsstyrelserna fram regionala kalkningsplaner och styr det
operativa miljöarbetet utifrån regionala prioriteringar. Dessa görs ifrån värdefulla arter,
naturvärden och nyttjandepotential, men behöver också göras med hänsyn till
miljökvalitetsnormerna för vatten. Kalkningsplanerna bör därför ha en tydlig koppling till
vattenförvaltningen och ta hänsyn till andra eventuella påverkanstryck och miljöproblem.
När försurningsbelastningen minskar kan kalkningar av vissa vattenförekomster också
avslutas. Därmed kan det finnas utrymme för nykalkningar inom andra områden där det
finns behov av det.

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 2 och
Naturvårdsverket 4 och 5.
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Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att motverka effekterna av
försurning från atmosfärisk deposition av försurande ämnen som ökar med högre
koldioxidhalter och ökad nederbörd.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning och 8.
Levande sjöar och vattendrag.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet och
15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Länsstyrelserna, åtgärd 12:
Prioritering av kustnära miljöer
Länsstyrelserna ska prioritera skydd av kustnära marina miljöer för att åstadkomma ett
ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk, så att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Länsstyrelserna ska även prioritera restaureringar av kustnära miljöer, som planeras
enligt den nationella samordnade åtgärdsstrategin mot fysisk påverkan och för biologisk
återställning i kustvattenmiljön, så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samarbete med berörda kommuner och när så är motiverat,
genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
I den nationella analysen för hydromorfologi på kusten har klassningarna av hydromorfologi
visat att 6 procent av kustvattenförekomsterna i Norra Östersjöns distrikt har sämre än
måttlig status. För de kustvatten som har god eller hög status för hydromorfologi är det
viktigt att det inte försämras, då en försämring kan påverka ekologin negativt ur ett
landskapsperspektiv.

Skydd
För att långsiktigt kunna nå eller bibehålla miljökvalitetsnormerna för kustvatten är en
förutsättning att ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av
kustnära marina miljöer skyddas. I ett av delmålen till Agenda 2030, Mål 14 Hav och marina
resurser och i Sveriges Miljömål, Generationsmålet, etappmål Skydd av landområden,
sötvattensområden och marina områden, anges att minst 10 procent av kust- och
havsområden bör vara skyddade. Områdesskyddet 2019 visar att 14 procent av Sveriges totala
havsyta ut till den ekonomiska zonen består av skyddade marina miljöer. Enbart inom
svenskt territorium utgör skyddet 11 procent av havsytan (SCB, 2020a). Sverige skyddar
därmed mer än målen kräver. Målen kan komma att revideras under 2021–2027, eftersom
diskussioner om arealmålen globalt ska höjas till 30 procent är pågående inom FN:s möten
under Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity (CBD)).
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Det marina skyddet är ojämnt fördelat och inte nödvändigtvis ekologiskt representativt och
sammanhängande i Sverige. Endast Västra Götalands län, Skåne län, Östergötlands län,
Södermanlands län och Uppsala län av Sveriges 14 län med kust uppnår målet att skydda 10
procent av den marina miljön (SCB, 2019b).

Restaurering
Kustnära marina miljöer måste återställas så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
följas samt att säkerställa att viktiga ekosystemtjänster kan bibehållas i kusten. Det är viktigt
att livsmiljöer restaureras, nyskapas och återskapas ut ett landskapsperspektiv och kräver en
gemensam strategi på regional nivå. Inom havsmiljödirektivets åtgärdsprogram ska en
samordnad strategi för restaurering och biologisk återställning tas fram och vara en bas för
regional samverkan.

Genomförande
Skydd
Länsstyrelserna ska verka för att förstärka arbetet med inrättande av skyddade marina
områden enligt den nationella handlingsplanen för områdesskydd. Detta ska göras genom att
koordinera redan befintligt skydd med ett utökat skydd. Länsstyrelsen ska också koordinera
arbetet med involverade aktörer, i synnerhet kommunerna, men vid behov också Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
Genom att utarbeta regionala planer i samverkan med kommunerna hur och vilka områden
som ska prioriteras kan ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt
nätverk av skyddade områden åstadkommas.
I de regionala handlingsplanerna för marint områdesskydd ska det framgå hur dessa bidrar
till att miljökvalitetsnormerna för kustvatten och havsmiljön ska kunna uppnås.

Restaurering
Länsstyrelserna ska ha en plan för att genomföra restaurering av fysiska störningar i kustnära
marina miljöer så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. I länsstyrelsens plan
för restaurering ska det framgå hur dessa bidrar till att miljökvalitetsnormerna för kustvatten
och havsmiljön ska kunna uppnås. Planen ska byggas på Havs- och vattenmyndighetens
samlande åtgärdsstrategi (ÅPH 29) och utarbetade metoder för ekologisk kompensation och
restaurering av marina miljöer (ÅPH 30). Länsstyrelsernas planer ska vara samordnade
havsområdesvis, för att komma ifrån de rent administrativa gränserna och för att lyfta de
enskilda vattenförekomsterna till ett funktionellt landskapsperspektiv (jämför
handlingsplanerna för områdesskydd).

Sammanhang
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden kommunerna 1.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att restaurera kustnära marina
miljöer utsatta för höjda vattennivåer och kusterosion vilket ökar kustens resiliens, i synnerhet
mot klimatförändringar.
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Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer främst generationsmålet och miljömålet 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård, samt ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 11 Hållbara städer och
samhällen, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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2.16 Region Stockholm
Region Stockholm, åtgärd 1:
Regionplan
Region Stockholm ska ta fram en regionplan och genomföra sin regionplanering enligt
plan- och bygglag (2010:900) (PBL) så att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för ytoch grundvatten kan följas.
(

)

Regionen behöver särskilt:
a) tydliggöra miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning.
b) verka för att regionala prioriteringar enligt regionplanen följer de aktuella
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
som planeringsunderlag.
Åtgärden behöver genomföras med ett avrinningsområdesperspektiv och i samråd med
berörda Länsstyrelser och kommuner inom regionen. Kontinuerlig samverkan med
Boverket är också viktigt.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Region Stockholm ansvarar för regional fysisk planering i sina län. Detta innebär bland annat
att dessa regioner ska ta fram en regionplan för att hantera kommunöverskridande frågor av
betydelse för den fysiska miljön. Detta är ett arbete i att skapa mer enhetlighet mellan
kommuner.
Den regionala fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar
vattenanvändning och skydd av vattenresurserna. Genom att inkludera vattenfrågor och ta
hänsyn till miljökvalitetsnormerna redan i regionplaneringen blir det vägledande för den
efterföljande planeringen hos kommunerna. Därigenom kan intressekonflikter avvärjas när
regionen växer. Kostsamma återställande åtgärder kan undvikas genom att regionalt
identifiera behov av skydd exempelvis var vattenskyddsområden och reservvattentäkter kan
vara aktuella.
Relevant underlag och vägledningar kan finnas både på lokal, regional och nationell nivå. Ett
exempel är Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där information om vattenförekomster
och gällande miljökvalitetsnormer finns tillgängliga. I den årliga återrapporteringen har
kommunerna efterfrågat att tillsammans ta fram digitala kartunderlag. Detta skulle kunna
genomföras inom ramen för en regionplan. Regionerna får enligt plan- och bygglag (2010:900)
(PBL) 7 kap. 11 § begära ut nödvändigt underlag från andra regioner, kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter för att uppfylla sina
regionalplaneringsuppgifter.
(

)

Regionplanen blir vägledande för kommunerna i deras översikts- och detaljplanering med
efterföljande tillståndsprövningar (PBL 7 kap. 2 §). Den blir också upplysande för alla

133

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

myndigheter som i sina beslut tillämpar hushållningsbestämmelserna i miljöbalk (1998:808)
(MB) 3 och 4 kap.
(

)

Regionen behöver i sitt arbete med regionplanen ta hänsyn till avrinningsområden. Detta kan
innebära att närliggande kommuners planering kan påverka regionen eller att regionens
planering påverkar kommunerna. Detta är också en förutsättning för att uppnå god status i
vattenförekomster, eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på avrinningsområden
i enlighet med vattendirektivet (2000/60/EG).
(

)

Genomförande
Regionplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument för hur mark- och vattenområden bör
användas med riktlinjer för lokaliseringen utifrån regionalt intresse. I PBL finns bestämmelser
om hur processen att ta fram eller ändra en regionplan ska genomföras, exempelvis angående
förslag till plan, samråd och granskning.
Enligt PBL 7 kap. 3 § ska det av regionplanen framgå hur regionen har följt
miljökvalitetsnormer för vatten. Regionplanen ska även visa hur hänsyn har tagits till
allmänna intressen enligt PBL 2 kap. och hur riksintressen enligt MB 3 och 4 kap. har
tillgodosetts. Länsstyrelserna ska vara vägledande samt tillvarata och samordna statliga
intressen. Boverket och andra relevanta myndigheter ger nationella vägledningar.
Regionen ska aktualitetspröva regionplanen minst en gång per mandatperiod (PBL 7 kap. 6 §).
Detta innebär kontinuerliga möjligheter att se över och utveckla underlag så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten på bästa sätt ska kunna följas.
En viktig del i regionplanen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra
miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning. Det kan finnas ett värde i
att utifrån ett avrinningsområdesperspektiv involvera fler kommuner i processen, än de som
ingår i regionen.

Sammanhang
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och 7 samt
Kommunerna 1,3, 4 och 5 och Havs- och vattenmyndigheten 5.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att underlätta och skapa
förutsättningar för samverkan mellan kommuner utifrån fysisk planering. Det handlar
exempelvis om hållbar vattenanvändning, dagvattenhantering och skydd av vattenresurser
vid torka och översvämning.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag,
9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och
15. God bebyggd miljö.
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet för
alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringar, 14. Hav och marina
resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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2.17 Kommunerna
Kommunerna, åtgärd 1:
Vattenplanering
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på
de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna
ska kunna följas.
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla
a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den
regionala vattenförsörjningsplanen.
Åtgärden bör också innehålla
b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens
avrinningsområden,
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att
miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I
följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas:
a) översikts- och detaljplaner,
b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och
c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska
sedan uppdateras kontinuerligt.

Motivering
För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas på ett effektivt sätt
behöver bör planering och genomförande av åtgärder genomföras ur ett
avrinningsområdesperspektiv. Detta eftersom det som sker uppströms ofta påverkar
vattenkvalitén nedströms. Tillrinningsområde för grundvatten är ofta samma som
avrinningsområdet för ytvatten men kan skiljas åt varför detta behöver uppmärksammas i
planeringen.
Kommunerna har med sina olika verksamhetsområden som berör vattenfrågor en central roll
för att många av de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna kommer till
stånd. Kommunerna behöver ha en helhetsbild av miljösituationen i vattnet inom kommunen
och ska därför ta fram en förvaltningsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån
ett avrinningsområdesperspektiv. På detta sätt minimerar kommunen risken för en framtida
försämring av vattenmiljöer och potentiella överträdelser av miljökvalitetsnormerna för
vatten. Genom detta kan kommunen tillgodose exempelvis en framtida
dricksvattenförsörjning och skapa höga rekreationsvärden. En enhetlig planering av
vattenresurserna gör det möjligt att överblicka var det är lämpligast att sätta in åtgärder för att
förbättra eller bibehålla vattenkvaliteten på ett effektivt sätt. En förvaltningsövergripande
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vattenplanering kan också visa hur kommunen avser följa miljökvalitetsnormerna i
förhållande till enskilda detaljplaner.
För att skapa en sådan planering är relevant underlag viktigt. Det kan finnas både på lokal,
regional och nationell nivå genom olika vägledningar från exempelvis Boverket,
länsstyrelserna och regionerna. Ett exempel är Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där
information om vattenförekomsternas tillstånd och påverkan finns tillgängliga.

Genomförande
Syftet med en förvaltningsövergripande vattenplanering är att beskriva vilka
planeringsförutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten) inom de avrinningsområden som finns inom kommunen.
Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare planeringsdokument utan
snarare en process inom ordinarie verksamhet och kan variera i omfattning och
detaljeringsgrad beroende på behov inom kommunen. Miniminivån är dock en övergripande
beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller kan följas och hur dessa
vattenförekomster avses att förbättras enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL) 2 kap. 10 §.
(

)

I genomförandet av åtgärden är det nödvändigt att kommunerna tillämpar ett
förvaltningsövergripande arbetssätt för att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att
identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det förvaltningsövergripande arbetet ska
verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och
åtgärdsgenomförande samordnas. Därför behöver denna åtgärd ske med nära koppling till
Kommunerna åtgärd 2 till 6. En strategi för var miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan
följas och hur detta avses att förbättras kan till exempel innehålla en plan för tillsynsinsatser,
som behövs i syfte att öka åtgärdstakten.
Kunskapen om vilka åtgärder i vattenmiljön som är nödvändiga och vilka åtgärder som
planeras och genomförs behöver förankras internt inom kommunen så att samtliga berörda
verksamhetsområden omfattas och är delaktiga i planeringen.
I de fall avrinningsområdet berör flera kommuner kan det vara nödvändigt att starta
mellankommunala samarbeten för att driva arbetet framåt. Kommunen bör därför ta fram en
plan för denna samverkan och se över var synergieffekter av åtgärder kan finnas. En plan för
åtgärder som syftar till att miljökvalitetsnormerna följs, såsom lokala åtgärdsprogram, som
utreder miljötillstånd, påverkanskällor, påverkansbedömning och vilka åtgärder som ska
göras, kostnad och förslag på finansiering och ansvar för genomförandet bör ingå. En god
vattenplanering bör också hantera vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt
i den regionala vattenförsörjningsplanen. Det är också viktigt att ta hänsyn till den kunskap
som finns hos externa aktörer, till exempel vattenråd och markägare.
Planeringen för vatten inom kommunerna kan med fördel ingå som tematiska tillägg till
kommunens översiktsplanering, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer”.
Hur vattenplaneringen läggs upp kan variera från kommun till kommun, men stöd finns som
tagits fram bland annat inom projektet Life IP Rich Waters (Rich Waters, 2020).
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Sammanhang
Åtgärden är ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 1–5,
Jordbruksverket 1–4 och 6, Naturvårdsverket 1–3 och 5–7, Trafikverket 1 och
Länsstyrelserna 1.
Åtgärdens genomförande stödjer genomförandet av åtgärderna Kommunerna 2–6.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge en helhetsbild av
miljöproblem inom avrinningsområden som genom koordinerad ansträngning bättre kan
hantera klimatförändringar.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag,
9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God
bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa
klimatförändring, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och
16. Fredliga och inkluderande samhällen.
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Kommunerna, åtgärd 2:
Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av
a) miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap.
(

b) förorenade områden enligt MB 10 kap.
c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.
Detta innebär att kommunerna ska:
• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till
att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas.
• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en
risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från
den aktuella verksamheten.
• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar
och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som
påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt

Motivering
Enligt vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och
grundvattenförekomster av verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller
riskerar att försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande
ledningsnät, små avlopp, jordbruks- och djurhållande verksamheter, industrier,
hamnverksamheter, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och
dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och särskilda
förorenande ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att miljökvalitetsnormerna för
vatten riskerar att inte följas.
Kommunernas arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön
är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen
för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstanser i mål
och ärenden enligt miljöbalk (1998:808) (MB))ställer kommunerna de krav på skyddsåtgärder
och försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
(

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter behöver bedrivas i större omfattning, mer riktat och
prioriterat än idag för att följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar
vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vattenmyndigheten bedömer särskilt att kommunerna i större utsträckning än hittills behöver
genomföra tillsyn, utifrån en tillsynsplanering som utgår från ett
avrinningsområdesperspektiv.
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Avloppsreningsverk och ledningsnät
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 112 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från
avloppsreningsverk. 24 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för
ytvatten på grund av miljögiftspåverkan från avloppsreningsverk. Det berör bland annat
ämnena nitrat, ammoniak, koppar och zink. I ytterligare 65 ytvattenförekomster finns en
utpekad betydande påverkan från avloppsreningsverk avseende miljögifter, där ytterligare
kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.
Avloppsreningsverk kan vara en spridningsväg av både näringsämnen och prioriterade och
särskilda förorenande ämnen, eller mikropartiklar som de även kallas. Reningsgraden för
fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD7) under det senaste decenniet legat
kring 96 procent för avloppsreningsverk större än 2000 personekvivalenter (SCB, 2020b). För
kväve är reningsgraden lägre, men har under senare tid förbättrats för större reningsverk med
kvävekänsliga recipienter. Den genomsnittliga reningsgraden för kväve hos de största
avloppsreningsverken (över 100 000 personekvivalenter) var 74 procent år 2018. Utsläppen av
kväve och fosfor reduceras påtagligt genom retention (avskiljning av näringsämnen och andra
substanser genom naturliga biogeokemiska processer) i mark, sjöar och vattendrag under sin
väg till havet. Detta medför att endast en del av den angivna utsläppsmängden inom ett
avrinningsområde når havet.
Hur stora utsläppen blir påverkas också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid
avloppsreningsverket och i ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet
kan påverka dels om bräddning sker, men även verkets förmåga att rena inkommande vatten.
Bräddningar och utsläpp från avloppsledningsnäten sker med anledning av flera orsaker. En
orsak är inläckage sker av grundvatten till avloppsledningsnätet, vilken ökar volymen
avloppsvatten. Inläckaget är på många håll betydande, vilket med oförändrad reningsgrad
ökar mängden utsläpp, bland annat av fosfor. En ytterligare orsak är kombinerade
avloppssystem där dagvatten och avloppsvatten avleds gemensamt och bräddpunkter är en
inbyggd funktion i systemet för att skydda samhällen uppströms vid hydraulisk
överbelastning eller driftstörningar. Kombinerade ledningssystem är extra känsliga för kraftig
nederbörd och kommunerna bör försöka minska sårbarheten i dem. Det behövs särskilt med
hänsyn till att andelen intensiva regn har ökat, och kan öka ytterligare i många delar av
Sverige, som en följd av klimatförändringarna. Tillsyn behöver därför omfatta kombinerade,
separerade och duplikata ledningssystem och dagvattensystem för att initiera åtgärdsarbeten
där bräddningar och utsläpp bidrar till en betydande påverkan i vattenförekomster där
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas.
Åtgärden syftar både till att minska utsläpp och spill av näringsämnen, prioriterade ämnen,
särskilda förorenande ämnen och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller
begränsas i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten kan följas. Detta gäller särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp
och spill, enligt tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet (2013/39/EU), ska upphöra eller
stegvis elimineras.
(

)

Åtgärdsarbetet har av naturliga skäl drivits längre vid större reningsverk över 2000 anslutna
medan åtgärdsarbetet på de mindre reningsverken inte drivits lika långt. Miljöpåverkan på
vattenmiljöerna kopplat till näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande
ämnen från mindre reningsverk är inte omfattande totalt sett, men vid en enskild
vattenförekomst kan ett mindre reningsverk vara en viktig orsak till att god ekologisk och
kemisk status inte uppnås.
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Behov av åtgärder vid reningsverken som minskar belastning av näringsämnen finns därför
fortsatt. Hur långtgående åtgärderna skall vara vid reningsverk kan dock variera stort mellan
vattenförekomster beroende på reningsverkets prestanda, vilka åtgärder som finns att
genomföra, påverkanssituationen i övrigt och avståndet till god status.
Behovet av åtgärder skiljer sig för de prioriterade och särskilda förorenande ämnena. Här
behöver teknikutveckling ske för att i en framtid kunna rena ämnena i reningsverken. Det
finns också ett behov av kunskapshöjning hos verksamhetsutövarna när det gäller den egna
verksamhetens påverkan när det gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen. Därtill
kommer möjligheter att arbeta med uppströmsåtgärder, till exempel att se över källorna till
särskilda förorenande och prioriterade ämnen och identifiera sätt att minska halter i
inkommande vatten till reningsverket. En möjlig åtgärd kan då vara är att ställa krav på
anslutna verksamheter.

Små avlopp
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 371 ytvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. Ingen ytvattenförekomst
riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på miljögifter. I Norra
Östersjöns vattendistrikt finns en vattenförekomst med utpekad trolig betydande påverkan
från små avlopp avseende miljögifter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet
av åtgärder. För grundvatten riskerar 1 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna
för grundvatten på grund av påverkan från små avlopp.
I(förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)framgår att det är förbjudet
att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om
avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning och om det inte är
uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön. I Sverige finns det ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett
ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa små
avloppsanläggningar har fortfarande närmare 26 procent enbart slamavskiljare, till dessa
tillkommer också 9 små avloppsanläggningar där reningen är okänd (Olshammar, 2018)
Åtgärden avser befintliga avloppsanläggningar med mindre än 200 anslutna p.e. Vanligtvis är
det enskilda fastighetsägare som äger och svarar för avloppsanläggningens funktion.
Kommuner, organisationer och företag kan också vara verksamhetsutövare för små
avloppsanläggningar. Kommunerna har tillsynsansvar för alla små avloppsanläggningar med
mindre än 200 anslutna p.e. enligt miljötillsynsförordning (2011:13) . Anläggningarna ska
uppfylla de krav som ställs genom föreläggande enligt MB och(förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd .
(

)

)

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små
avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av
åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad
jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver
vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna om
genomförda åtgärder (Vattenmyndigheterna, 2019a), som skickades ut hösten 2019, är det en
stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de
vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver
tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner.

Miljöfarlig verksamhet och Förorenade områden
Analysen av miljöpåverkan som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar
att en av orsakerna till att god vattenstatus inte nås eller riskerar att försämras är påverkan
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från källor som ingår i ansvaret för den kommunala tillsynen. Miljöfarliga verksamheter som
pekas ut som betydande påverkanskällor i distriktet är bland annat industrier, deponier,
fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser och avloppsreningsverk.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 50 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 229 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs
för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva
utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk
och kvantitativ vattenstatus.
För grundvatten riskerar 42 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska
status.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 55 ytvattenförekomster med betydande påverkan av
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen
från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs
eller riskerar att inte följas. I ytterligare 233 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig
betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller
särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att
bedöma behovet av åtgärder
För grundvatten riskerar 124 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för
grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska
status.
Bland den miljöpåverkan som pekas ut ingår även påverkanskällor där ny kunskap om
transportvägar och aktuella ämnen tillkommit under senare år, till exempel deponier,
brandövningsplatser och fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, vilket beskrivs mer
utförligt nedan. Sådan påverkan behöver också tas hänsyn till i tillsynsplanering och tillsyn,
även i de fall ämnen som bidrar till betydande påverkan inte är specificerade i verksamheters
tillstånd eller då branschriskklassning av förorenade områden baserat på gammal kunskap
inte har uppdaterats.
Deponier är till för att ta hand om många olika typer av avfall, men det innebär också att det
finns risk för läckage av många olika ämnen och ämnesgrupper från deponier. I Norra
Östersjöns vattendistrikt finns deponier utpekade som betydande påverkanskälla för
prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen i
105 ytvattenförekomster. Deponier är också utpekade som betydande påverkanskälla för 27
grundvattenförekomster.
En ämnesgrupp som kan läcka från deponier är högfluorerade ämnen (PFAS inklusive PFOS).
Avfall Sverige gjorde 2018 en studie där de sammanställde kunskapsläget om PFAS på
avfallsanläggningar (Modin, o.a., 2018). Slutsatser från projektet var bland annat att alla
vatten från avfallsanläggningar som var med i studien innehöll minst någon PFAS i
kvantifierbar mängd, ofta med höga halter av något ämne. Studien visade också att både
gamla och nya deponier kan vara problematiska. Dessutom visades att inga av
anläggningarna som ingick i studien hade utsläppsvillkor för något PFAS-ämne och den
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rening som ändå fanns (anpassat för andra ämnen) hade ingen effekt på halterna av PFAS i
lakvatten (Modin, o.a., 2018).
Där deponier pekats ut som betydande påverkanskälla finns en misstänkt påverkan av PFOS i
90 vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. Motsvarande siffra för PFAS (summa
11) i grundvatten är 19 vattenförekomster.
Det är väl känt att PFAS inklusive PFOS från brandskum har lett till förorening av
grundvatten i närheten av brandövningsplatser. Detta gäller både militära och civila
brandövningsplatser. Dessa förorenade områden läcker även till ytvatten.
Även släckning av olycksbränder kan leda till föroreningar som är så omfattande att det finns
risk att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas.
Sedan 2008 är det förbjudet med PFOS i brandskum och inga gamla lager får användas sedan
2011, men fortfarande förekommer både övning och släckning av olycksbränder med
brandskum med innehåll av andra PFAS-ämnen än PFOS. Detta riskerar att leda till
ytterligare förorening av mark med påföljande läckage till yt- och grundvatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 42 ytvattenförekomster med betydande påverkan från
PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte
följas. I ytterligare 291 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från
PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten
riskerar 77 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund
av påverkan från PFAS (summa 11).
Sedimentundersökningar i fritidsbåtshamnar och markundersökningar på
båtupptagningsplatser (SGI, 2018). Relement Miljö Väst AB (2019) indikerar att läckaget av
tennorganiska föreningar (TBT) från pågående hantering vid fritidsbåtshamnar (upptag,
spolning, underhåll) och från källor där föroreningar kan ha ansamlats under lång tid (i mark
och sediment) är betydande påverkanskällor som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte
följs. Vid vanligt underhållsarbete som slipning och skrapning frigörs stora mängder TBT.
Även irgarol (cybutryn) och metaller som koppar och zink kan spridas vid underhåll av
båtbottnar.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 36 ytvattenförekomster med betydande påverkan från
TBT i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte
följas. I ytterligare 158 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från
TBT, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.
Av dessa bedöms 96 vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt ha en betydande
påverkan av TBT från förorenade områden och 130 vattenförekomster orsakat av transport
och infrastruktur där transport och infrastruktur står för påverkan från fritidsbåtar.
I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) går det att se vilka källor som via
analysen av miljöpåverkan är utpekade som betydande, per vattenförekomst.

Jordbruk och djurhållande verksamheter
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 487 ytvattenförekomster och 109
grundvattenförekomster med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av
växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.
Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten
är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring
av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och
växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och
egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.
Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och
förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart,
klimat, produktionsinriktning.

Genomförande
Kommunerna behöver utveckla, utöka och prioritera sin tillsynsverksamhet avseende
miljöfarliga verksamheter och andra verksamheter inom ramen för sitt tillsynsansvar, i syfte
att förstärka tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten i ärenden rörande sådana
verksamheter. En viktig förutsättning för ett effektivt genomslag för genomförandet av
åtgärden är att kommunerna planerar och strukturerar sin tillsyn väl genom
behovsutredningar och tillsynsplaner. En prioriterad och resurseffektiv tillsyn förutsätter att
kommunerna kan avgöra var inom ett avrinningsområde det är viktigast att först få till stånd
åtgärder i syfte att förbättra eller förebygga försämringar av vattenkvalitén och det är viktigt
att de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller
riskerar att inte följas prioriteras när tillsynen planeras.
Vid en tillsynsplaneringen kan kommunerna med fördel utgå från de åtgärdsplaner för
avrinningsområden som länsstyrelserna ska ha enligt Länsstyrelserna åtgärd 1 men även sin
egen övergripande plan enligt Kommunerna åtgärd 1. Vattenmyndigheternas underlag för
åtgärdsområden i respektive vattendistrikt utgör också värdefulla planeringsunderlag för
kommunernas tillsynsinsatser.
Vid genomförandet av åtgärden ska kommunerna planera och prioritera sin
tillsynsverksamhet så att den i större utsträckning än hittills omfattar behovsstyrd tillsyn som
utgår från ett avrinningsområdesperspektiv.
De tillsynsinsatser som genomförs enligt denna åtgärd ska resultera i att kommunerna ställer
de krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs vid de berörda verksamheterna
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Om det uppstår behov av att
genomföra omprövningar av tillstånd eller villkor eller återkallelser av tillstånd för att få
nödvändiga åtgärder till stånd, ska kommunerna ta initiativ till att sådana administrativa
åtgärder genomförs. Det kan ske antingen genom att kommunerna själva ansöker om
omprövning eller återkallelse när förutsättningarna för det finns. I annat fall bör kommunerna
i första hand samverka med länsstyrelserna för att få sådana åtgärder genomförda.

Avloppsreningsverk och avloppsledningsnät
Kommunerna har en central roll för att bidra till minskade utsläpp via avloppsreningsverk
och avloppsledningsnät eftersom de bedriver en stor del av tillsynen. Tillsynsansvaret
omfattar inte bara anmälningspliktiga verksamheter utan i flera kommuner även de
tillståndspliktiga, eftersom länsstyrelserna i många fall delegerar tillsynen.
Inom ramen för tillsynen kan kommunerna genom förelägganden ställa direkta krav på
åtgärder vid berörda verksamheter. För tillståndsprövade verksamheter kan det istället bli
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aktuellt att se till att det sker en omprövning av tillstånd eller dess villkor för att få
nödvändiga åtgärder i avloppsreningsverk och avloppsledningsnät på plats.
När det gäller näringsämnen bör kommunerna som grund för prioritering av sin tillsyn och
kravställande utgå ifrån de vattenförekomster som har åtgärdsbehov på grund av att statusen
behöver förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten, eller båda. Om åtgärder genomförs för
att uppnå åtgärdsbehoven vid dessa vattenförekomster är det Vattenmyndigheternas
bedömning att det ska räcka för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.
När det gäller prioriterade och särskilda förorenande ämnen behöver tillsynsmyndigheten
behöver tillsammans med VA-huvudmannen se över vilka åtgärder som kan vidtas vid
verksamheten och vad som kan vidtas uppströms. Det kan finnas åtgärder att vidta vid
reningsverket för att minska belastningar av de särskilda förorenande ämnena nitrat och
ammoniak, men vad som faktiskt går att genomföra behöver utredas i det enskilda fallet. För
övriga särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen handlar det snarare om
uppströmsåtgärder, till exempel att ställa krav på anslutna verksamheter.

Små avlopp
Av Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår det i råden till tillämpning av MB 2 kap. 3 §
under vilka förutsättningar kommuner bör kräva en hög skyddsnivå för små avlopp. I den
tillhörande vägledningen för effektiv tillsyn av små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten,
2015b) framgår det närmare hur kommunerna bör arbeta med att effektivisera tillsynen av
små avlopp. För att nå en åtgärdstakt som bidrar till att miljökvalitetsnormerna följs behöver
kommunerna öka och prioritera tillsynen av små avlopp, i enlighet med Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd och vägledningar för tillsyn och prövning. Sedan 2018
finns ett GIS-stöd som kan användas för bedömning av skyddsnivå vid prövning av små
avloppsanläggningar (Länsstyrelserna).
När det gäller näringsämnen bör kommunerna som grund för prioritering av sin tillsyn och
kravställande utgå ifrån de vattenförekomster som har åtgärdsbehov på grund av att statusen
behöver förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten, eller båda. Om åtgärder genomförs för
att uppnå åtgärdsbehoven vid dessa vattenförekomster är det Vattenmyndigheternas
bedömning att det ska räcka för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.
När det gäller de särskilda förorenande ämnen nitrat och ammoniak behöver
tillsynsmyndigheten se över vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra kvävereningen hos
den enskilda anläggningen. Vid tillsynen behöver kommunerna ta hänsyn till att det ofta är
flera påverkanskällor som är utpekade som betydande påverkan. Kommunerna behöver
därför inom ramen för sitt arbete med tillsyn av små avlopp utreda påverkanssituationen
innan tillsynen kan genomföras och, där det är möjligt, ställa krav på åtgärd som kan minska
belastning av nitrat och ammoniak.

Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter är det viktigt att tillsammans med
verksamhetsutövaren identifiera vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet av
vilken information som behövs och vilka och krav som behöver ställas för att minska
belastningen på vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver
fasa ut prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen.
Detta gäller särskilt för ackumulerande ämnen och för prioriterade farliga ämnen som enligt
tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet (2013/39/EU) ska fasas ut.
(

)
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Miljösamverkan Sverige har i ett tillsynsprojekt tagit fram ett handläggarstöd som kan
användas som stöd i tillsynen gentemot miljökvalitetsnormerna för vatten (Miljösamverkan
Sverige, 2020).
Kommunerna behöver vidare utöva tillsyn på den kommunala räddningstjänsten och ställa
krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det kan innebära till exempel att ställa krav på
uppsamling av skumrester efter släckning av olycksbränder samt att skumrester tas om hand
på ett betryggande sätt vid tvätt av slangar och tankar efter brandsläckning. Dessutom
behöver man i tillsynen ställa krav på sanering av skumtankar som sedan tidigare kan vara
förorenade med PFOS så att ytterligare spridning av PFOS förhindras.
Ett ytterligare exempel är den kommunala tillsynen av hamnverksamheter där det är viktigt
att informera om påverkan från giftiga båtbottenfärger och vid behov ställa krav på
skyddsåtgärder för minskad påverkan från biocidfärger. Miljösamverkan Halland och
Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av
fritidsbåtshamnar (Miljösamverkan Västra Götaland & Miljösamverkan Halland, 2017). Ett
tekniskt underlag för bästa tillgängliga tekniker för sanering av båtskrov som är målade med
giftiga biocidfärger tas också fram inom ramen för projektet Skrovmålet, och beräknas vara
publicerad innan detta åtgärdsprogram träder i kraft (Transportstyrelsen, 2018). Inom
åtgärdsprogrammet för havsmiljön som samråds samtidigt finns förslag på modifiering av en
åtgärd, ÅPH 17, där två delåtgärder är att ta fram riktlinjer eller vägledning för rengöring av
båtskrov samt vägledning för tillsyn av detta.
Kommunen behöver självklart också använda sig av annat vägledningsmaterial från centrala
myndigheter, länsstyrelser och samverkansprojekt än det som nämns ovan, samt hålla sig
uppdaterad när det gäller teknikutveckling.
Kommunerna behöver i sitt arbete med förorenade områden planera och prioritera så att det i
större utsträckning än hittills syftar till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.
Det innebär bland annat att
•

skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med förorenade
områden i den omfattning som behövs för att normerna ska kunna följas

•

skyddet för yt- och grundvattenförekomster beaktas ska tas hänsyn till vid
efterbehandlingsfrågor i fysisk planering i den omfattning som behövs för att
normerna ska kunna följas

•

genomföra inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodiken vid pågående
verksamheter där kommunen har tillsynsansvar, till exempel fritidsbåtshamnar och
brandövningsplatser, för de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna
för vatten inte följs eller riskerar att inte följas.

Utöver Naturvårdsverkets generella vägledning har SGI publicerat två rapporter (SGI, 2018;
SGI, 2018), som kan användas som stöd vid inventering, riskbedömning och åtgärder vid
båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar.
Havs- och vattenmyndigheten ska därutöver ta fram en vägledning för tillsyn av fritidsbåtar
enligt åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH 17).

Jordbruk och djurhållande verksamheter
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Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver
mycket kompetens hos inspektören. Det är därför viktigt att ta del av vägledning från
länsstyrelser och Jordbruksverket i dessa frågor, så att ändamålsenlig tillsyn med avseende på
växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus kan
bedrivas. Jordbruksverket har tagit fram checklistor för tillsyn i fält, växtnäringstillsyn och
tillsyn på hästgårdar som bör användas (Jordbruksverket, 2020a).
Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom
exempelvis upptrampade betes- och rasthagar, där det råder ett underskott på genomför
tillsyn (Vattenmyndigheterna, 2020a). Läckage från växthus kan vara en betydande källa till
att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel
som är förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Kommunerna
behöver därför särskilt fokusera på tillsyn av dessa verksamheter.
Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till
ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen.

Egenkontroll
Kommunerna behöver i större utsträckning ställa tydliga krav på verksamhetsutövares
egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i kontrollprogram. Kommunerna
behöver därför utveckla och utöka sin tillsyn av verksamhetsutövares egenkontroll, inklusive
recipientkontroll, för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk,
kemisk och kvantitativ vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att
verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande
eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.

Sammanhang
Åtgärden är reviderad från Kommunerna 1–4 från Åtgärdsprogram 2016–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1–3, 5 och 8–9, Havs- och
vattenmyndigheten 1, Jordbruksverket 6, Kemikalieinspektionen 1, Försvarsinspektören för
hälsa och miljö 1, Länsstyrelserna 1, 4 och 6 och Kommunerna 1.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden stöds också av åtgärd 17 (ÅPH 17) i åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Den del av åtgärden som omfattar att minska tillskottsvatten till avloppsreningsverk bidrar
till att avloppsreningsverken står bättre rustade att upprätthålla fungerande reningsprocesser
i ett förändrat klimat. Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden
bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i
balans samt levande kust och skärgård.
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och
välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar
konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändring, 14. Hav och marina resurser och
15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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Kommunerna, åtgärd 3:
Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter,
exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m 3 / dygn
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av miljöbalk
(1998:808) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att revidera
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd
uppnås
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden
d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.
Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Motivering
Åtgärdsprogrammet ska enligt vattenförvaltningsförordning 6 kap. 15 § innehålla åtgärder
för inrättande av vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda
dricksvatten. Även vattendirektivet , artikel 7:3, säger att erforderligt skydd måste säkerställas
för vattentäkter som uppfyller vissa kriterier. För att långsiktigt säkerställa
dricksvattenförsörjningen behöver kommunerna arbeta med dricksvattenskydd inom flera av
sina ansvarsområden.
(

(

)

)

Kommunernas åtgärder för skydd av dricksvatten är nödvändiga för att förhindra försämring
av status i yt-och grundvattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning.
Åtgärderna förväntas leda till att kunna förebygga påverkan och åtgärda existerande problem
så att miljökvalitetsnormerna följs. För påverkan på ytvatten är det de prioriterade ämnena
och de särskilda förorenande ämnena som behöver åtgärdas. För grundvatten är det de
ämnen som påverkar grundvattnets kemiska status.
Enligt SGU:s vattentäktsarkiv finns det i Sverige idag 2042 vattentäkter som är knutna till
allmänna vattenverk. 90 procent av dessa vattentäkter är grundvattentäkter (SGU, 2020).
Enligt 2019 års rapportering, där 260 av Sveriges 290 kommuner svarade, finns det 1590
kommunala vattentäkter. Av dessa saknar 32 procent ett vattenskyddsområde. Vidare uppger
en stor del av kommunerna att det pågår eller planeras arbete med att ta fram
vattenskyddsområden (Vattenmyndigheterna, 2020a). Vattenskyddsområden med föreskrifter
är ett konkret verktyg för att skydda dricksvatten. Föreskrifterna kan innebära inskränkningar
exempelvis krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud för verksamheter som kan ha en
sådan betydande påverkan på vattenförekomsterna att miljökvalitetsnormerna för vatten och
kraven för dricksvattenkvalitet riskerar att inte följas. Föreskrifterna reglerar exempelvis
hantering av bekämpningsmedel, växtskydds- och växtnäringsämnen, petroleumprodukter
och andra kemikalier, infiltration av avloppsvatten och avfallshantering. Idag försörjs över en
miljon människor i Sverige av enskild vattenförsörjning och många av vattentäkterna saknar
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skydd mot förorening. För större enskilda vattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller
har ett uttag på mer än tio m3/dygn, behövs det effektiva skydd som ett vattenskyddsområde
innebär. Bedöms föroreningsrisken som mindre kan lokala hälsoskyddföreskrifter vara ett
användbart alternativ.
Arbetet med att skydda dricksvatten behöver omfatta ett ökat skydd mot förorening av PFASämnen inklusive PFOS. Det är väl känt att högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive
PFOS från brandsläckningsskum har förorenat grundvatten i närheten av
brandövningsplatser. Detta gäller både militära och civila brandövningsplatser. Dessa
förorenade områden läcker även PFAS till ytvatten. I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 42,
ytvattenförekomster med betydande påverkan från PFOS i sådan utsträckning att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 291
ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från PFOS, där ytterligare
kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 77
vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan
från PFAS (summa 11).
Även den framtida vattenförsörjningen är viktig och både reservvattentäkter och framtida
vattentäkter kan ges skydd i form av vattenskyddsområde. En reservvattentäkt kan antingen
vara en ny vattentäkt eller en som för tillfället inte används. Många kommuner saknar idag
reservvatten i tillräcklig grad och det leder till sårbarhet både vid förorening av dricksvattnet
och vid vattenbrist på grund av torka.
Många av de befintliga vattenskyddsområdena inrättades för 30–50 år sedan med stöd av
dåvarande lagstiftning och utifrån den tidens kunskap om exempelvis föroreningar och dess
spridning. Även nyare vattenskyddsområden inrättade med stöd av miljöbalk (1998:808) (MB)
kan behöva ses över. Till exempel om det finns kunskap om risker för försämringar av status
eller ny markanvändning som gör att skyddet behöver stärkas. Enligt 2019 års rapportering av
genomförda åtgärder svarar 130 kommuner (av 261 svarande) att en översyn är gjord av de
vattenskyddsområden som beslutades innan ikraftträdande av MB. Av dessa 130 kommuner
framgår det att 84 procent bedömer att deras vattenskyddsområden med föreskrifter behöver
revideras (Vattenmyndigheterna, 2020a).
(

För att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås är tillsyn en förutsättning.
Tillsynen omfattar i huvudsak kontroll av att föreskrifter, tillstånd och dispenser inom
vattenskyddsområden följs. Tillsyn av vattenskyddsområden bedrivs i begränsad omfattning
och behöver förstärkas.
Tillgången på dricksvatten är generellt god i stora delar av Sverige, men problem med
vattentillgång till följd av låga grundvattennivåer har blivit allt vanligare. De senaste årens
vattenbrist i ett flertal kommuner i landet har gjort frågan mer aktuell. Klimatförändringar
kan komma att påverka vattenförsörjningen än mer i framtiden. Vattenuttag sker bland annat
inom jordbruket, industrin och för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. Med ökad
konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövare har tillstånd för vattenuttag.
Enligt 2019 års rapportering har 734 av de 1590 aktiva vattentäkterna tillstånd till vattenuttag.
119 av de svarande kommunerna anger att arbete pågår eller planeras för att säkerställa
tillstånd till vattenuttag. I vissa fall görs detta i samband med inrättande av
vattenskyddsområde (Vattenmyndigheterna, 2020a). Tillsyn av vattenuttag bedrivs i
begränsad omfattning och behöver förstärkas, särskilt prioriterat är områden med
vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status till 2027. Av Norra
Östersjöns vattendistrikts 645 grundvattenförekomster har 10 bedömts ha otillfredsställande
kvantitativ status idag.
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Genomförande
Kommunerna och länsstyrelserna delar ansvaret för vattenskydd och vattenförsörjning,
därför har denna åtgärd koppling till Länsstyrelserna åtgärd 5. Ansvarsfördelningen kan se
olika ut i olika kommuner och län.
a och b) Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter beslutas av länsstyrelsen eller
kommunen med stöd av MB 7 kap. Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 40 § 5 pkt., får kommunen om det behövs för att hindra
olägenheter för människors hälsa, meddela föreskrifter om bland annat skydd för
ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
(

)

c)

Tillsynen av vattenskyddsområden är eftersatt på många håll och insatserna för tillsyn av
vattenskyddsområden behöver öka för att säkerställa att syftet med skyddet uppnås.
Kommunerna behöver därför bedriva en systematisk och regelbunden tillsyn av
vattenskyddsområden inom deras tillsynsansvar. Kommunernas tillsynsarbete försvåras
delvis av att riktlinjer och vägledning från centrala myndigheter saknas. Vägledande
myndigheter behöver därför stödja kommunerna i deras tillsynsarbete.

d) Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt
MB 11 kapitlet, 9 och 9a §§. Kommunerna behöver ansöka om tillstånd för vattenuttag för
allmänna dricksvattentäkter. Särskilt prioriterat är att tillstånd söks för dricksvattentäkter
som är lokaliserade i vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status
till 2027, i vattenförekomster där vattenbrist förekommer och i vattenförekomster som
riskerar att försämras.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016- 2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och
miljö 2, Havs- och vattenmyndigheten 5 och 8, Trafikverket 1, Länsstyrelserna 1 och 5 och
Kommunerna 1 och 7.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda nuvarande och
framtida dricksvattensvattenförekomster samt genom att framtagande av regionala
vattenförsörjningsplaner synliggör dricksvattenförekomster och deras behov av skydd.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag
och 9. Grundvatten av god kvalitet.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion och 15. Ekosystem
och biologisk mångfald.
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Kommunerna, åtgärd 4:
Fysisk planering
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och
detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL) , på ett
sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
Kommunerna ska särskilt:
(

)

a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed ligga
till grund för planer och beslut,
b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och
restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas,
c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen
Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS),
som planeringsunderlag.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även
samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig samverkan
med Boverket är också viktigt.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Planläggning av mark och vatten hör enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL) till
kommunernas ansvarsområde. Planmonopolet innebär i korthet att kommunen har rätt att
planera och prioritera användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska
område. Med detta följer ansvaret att i en översiktsplan ange övergripande strategier och
riktlinjer för kommande planering, lovgivning och tillståndsprövning. En viktig del i
översiktsplaneringen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra att
miljökvalitetsnormerna är bindande genom föreskrifter. Miljökvalitetsnormerna förutsetts
därför utgöra en grund för all planering som sker i kommunen.
(

)

Kommunerna behöver utifrån en samlad överblick göra avvägningar och prioritera mellan
olika anspråk som finns på mark- och vattenområden. I detaljplaneskedet behöver
kommunerna visa att en betydande påverkan på vattenförekomster inte riskeras vid
genomförande av detaljplaner, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Relevant
underlag är därför viktigt och det kan finnas både på lokal, regional och nationell nivå genom
olika vägledningar från exempelvis Boverket, Länsstyrelsen och Regionerna. Ett exempel är
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) där information om vattenförekomsters tillstånd
och påverkan finns tillgängliga.
Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med
kommunerna, se Länsstyrelserna åtgärd 5. Kommunerna ska i sin tur använda underlaget
från planerna för att synliggöra dricksvattenförekomster i översiktsplaner, så att skyddet av
dem kan tas hänsyn till i den fysiska planeringen.
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Genomförande
Enligt PBL 3 kap. 5 § ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att följa gällande
miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna gällande tillämpningen av
miljökvalitetsnormerna för vatten när översikts- och detaljplaner tas fram. Boverket ska i sin
tur ge kommunerna, länsstyrelserna och regionerna nationell vägledning på området. Genom
rådgivning och vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i
översikts- och detaljplanering ges kommunerna förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna
följs, även i den fysiska planeringen. Åtgärden ska leda till att nödvändiga förutsättningar
skapas inom den fysiska planeringen så att rätt åtgärder vidtas när planeringen omsätts i
handling. Det är också viktigt att kontinuerligt följa upp att planerna följs och att åtgärder
genomförs på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten fortsätter att följas.
Kommunerna kan även tydliggöra hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås genom
tematiska tillägg till översiktsplaneringen, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer”
som inkluderar även underlag för kustzonen.
Genom att använda underlaget från regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplaner
synliggörs viktiga dricksvattenförekomster, och skyddet av dessa kan då tas hänsyn till i
planeringen. Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på
dricksvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för
vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. I arbetet med översiktsplanen är det viktigt att
även ta med reservvattentäkter och områden där kommunen identifierat framtida
vattenbehov, till exempel på grund av nya bostadsområden.
Miljökvalitetsnormen för vatten ska beaktas vid prövning och tillsyn enligt PBL.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärd 6 i Åtgärdsprogram 2016-2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Regionerna åtgärd 1,
Länsstyrelserna 7, 9 och 12 och kommunerna 3, 5, och 6.
Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
2223399999vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar
god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan
följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och
framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka
samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 9.
Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och
15. God bebyggd miljö.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet,
11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och
biologisk mångfald.
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Kommunerna, åtgärd 5:
VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten
(VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat innehålla:
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vattenoch avloppshanteringen i kommunen
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna
Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Motivering
Sammanhållande planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (även kallade VA-planer)
fungerar som bra underlag i samordningen av hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas
i kommunal planläggning, exempelvis i översiktsplaneringen. I många kommuner pågår
arbetet med att ta fram en VA-plan. Enligt 2019 års rapportering av genomförda åtgärder har
211 kommuner (av 260 svarande) svarat att kommunen har någon form av övergripande eller
strategisk VA-plan. 111 av dessa har svarat att man har beaktat miljökvalitetsnormerna för
vatten i framtagandet av planen (Vattenmyndigheterna, 2020a).
En VA-plan ska beskriva hur yt- och grundvattenförekomsternas status kan komma att
påverkas av vatten- och avloppshanteringen i kommunen. Det ska framgå tydligt av VAplanen var miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte följas och vad som krävs av
vatten- och avloppshanteringen för att följa miljökvalitetsnormerna. VA-planen bidrar
därmed till genomförandet av både förebyggande och förbättrande fysiska åtgärder för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten. En viktig del inom VA-planering är också att säkra
vattenförsörjningen. Det handlar om att säkra befintliga vattentäkter genom förebyggande
åtgärder som att vattenskyddsområden inrättas och hålls uppdaterade men även att säkra
potentiella framtida vattentäkter.
Pågående trender som påverkar sakområdet är bland annat att framväxandet av städer och
tätorter har inneburit mer hårdgjorda ytor. Detta förändrar avrinningsförhållandena, så att
avrinning till ytvatten eller avloppsreningsverk ökar. När naturliga grönytor minskar
försvinner möjligheten att använda markens förmåga att ta hand om vatten från urbana
miljöer. En ytterligare utmaning för dagvattenhanteringen är, enligt IPCC´s rapport (IPCC,
2018: Summary for Policymakers, kommande) kommer framtida klimatförändringar att ge
kraftigare nederbörd i Sverige, som i sin tur ökar mängden dagvatten. En annan problematik
är att sammansättningen av dagvattnet varierar, vilket bland annat beror på
markanvändningen, byggnadsmaterial och olika aktiviteter i våra städer och tätorter.
Dagvatten avleds ofta orenat till sjöar och vattendrag och kan bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.
Ett effektivt sätt att hantera problemen med dagvatten är att nära källan genom att infiltrera
och fördröja dagvattnet. På det sättet hinner föroreningar fastläggas i mark eller sedimentera.
Ett lokalt omhändertagande av dagvatten genom fördröjning och rening av dagvattnet kan
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bidra även med andra värden. Dagvattnet kan användas i ett rekreativt syfte, ge ett vackert
inslag i boendemiljön och bidra till en ökad grönska och den biologiska mångfalden i staden.
En kommunal dagvattenstrategi skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar och enhetlig
hantering av dagvattenfrågorna i kommunens planering, underhåll och drift.

Genomförande
Eftersom det inom en kommun finns flera aktörer med olika roller inom VA-planering bör
arbetet med att utforma planerna genomföras sektorsövergripande. 2014 gav Havs- och
vattenmyndigheten ut en vägledning för kommunal VA-planering (Havs- och
vattenmyndigheten, 2014). Syftet med vägledningen är att underlätta kommunernas planering
för en trygg och hållbar VA-försörjning.
Om det med hänsyn till människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang är kommunen skyldig att ordna detta
enligt(vattentjänstlagen)(2006:412) 6 §. En kommun som tagit fram en VA-plan har möjlighet
att styra och genomföra en sådan utbyggnad efter sin egen planering. VA-planen kan vara ett
separat dokument eller som en del i översiktsplaneringen. Länsstyrelserna kan vägleda
kommunerna om hur hänsyn ska tas till miljökvalitetsnormerna i VA-planarbetet, särskilt
med avseende på planer för utbyggnad av kommunalt VA.
I planen ska även dagvatten ingå. För att skapa en strategi för en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering behövs även i denna del ett sektorsövergripande arbetssätt, där det blir
möjligt att skapa samsyn kring ansvarsförhållanden och hantering av dagvatten. Det är viktigt
att dagvattenfrågan lyfts i ett tidigt skede av den fysiska planeringen.
Den kommunal dricksvattenförsörjningen i form av drickvattenuttag och skydd av
vattentäkter är också en viktig del i VA-planeringen.
VA-planering är en ständig process med pågående drift, underhåll, utveckling och åtgärder.
Detta innebär att VA-planen behöver ses över och utvecklas löpande för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på bästa sätt.

Sammanhang
Åtgärden är en revidering av åtgärderna Kommunerna 7 och 8 i Åtgärdsprogram 2016-2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 5,
Naturvårdsverket 1 och 7, Länsstyrelsen 1 och 5 och Kommunerna 2–4.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning framför allt genom att en ökad kapacitet
att omhänderta dagvatten ökar möjligheterna att omhänderta föroreningar även vid ökad
nederbörd. VA-planeringen lägger grunden för nästa steg i åtgärdsarbetet.
Åtgärden bidrar också till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
kan följas.
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Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen Sveriges geologiska undersökning.
Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god
kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser och
15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Kommunerna, åtgärd 6:
Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar
från småskalig förbränning.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och
länsstyrelserna.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt.

Motivering
Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning och sprids via luften ut till mark- och vattenmiljön.
Eftersom de är mycket svåra att bryta ner finns de kvar länge i miljön. De lagras i fettvävnad
och anrikas uppåt i näringskedjan. Människan får i sig dioxiner främst via feta animaliska
livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter (Livsmedelsverket, 2020).
Atmosfärisk deposition är den huvudsakliga källan till förorening av dioxiner i Östersjön som
helhet, även om det i kustområden kan finnas ett väsentligt bidrag från landbaserade
punktkällor. Under vintern är koncentrationerna som högst, vilket indikerar att årstidsbundna
källor, som icke-industriell förbränning, är huvudorsaken till dioxinföroreningen i luften
vintertid i Östersjöregionen. Med hjälp av mätningar av dioxinhalter i luftströmmar och
modellering kan slutsatsen dras att det största bidraget till dioxinförorening i många delar av
Östersjön kommer från de östra delarna av Europa (Naturvårdsverket, 2013). Internationellt
luftvårdsarbete är därför nödvändigt, men även nationell utsläppsminskning behövs.
Vedeldning i bostäder, lokaler, jordbruks- och skogsbruksfastigheter står för omkring 15
procent av utsläppen av dioxiner till luft i Sverige. På grund av den ökade användningen av
biomassa som bränsle, har dioxinutsläppen inom denna sektor ökat med 20 procent sedan
1990 (Naturvårdsverket, 2019c). I Sverige finns omkring 220 000 vedpannor, 132 000
pelletspannor och 1,7 miljoner registrerade rumsvärmare (till exempel kaminer, kakelugnar,
vedspisar och öppna spisar) (Boverket, 2016). Många av vedpannorna och rumsvärmarna är
äldre och har omodern teknik, som medför högre utsläpp. Även från moderna
fastbränslepannor och rumsvärmare kan utsläppen bli stora om de används eller installeras
felaktigt (Naturvårdsverket, 2009a). Dioxinutsläppens storlek beror på samband mellan bland
annat bränsleinnehåll och förbränningsförhållanden (Hedman, 2005).
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Europeiska kommissionens förordningar 2015/1187 och 2015/1189 innebär krav på
energimärkning av fastbränslepannor (från och med april 2017), ekodesignkrav för
fastbränslepannor (från och med januari 2020) och rumsvärmare (från och med januari 2022).
Kraven omfattar dock inte befintlig eldningsutrustning och pannor mellan 500–1000 kW.
Utsläppskraven omfattar inte heller specifikt dioxiner, utan gäller för organiska gasformiga
föreningar som grupp. Detta medför att tillåten halt ligger långt över uppmätbara halter
för dioxiner.
()

()

I centraliserade fjärrvärmesystem eller effektiva små kraftvärmeverk med bra bränslen,
förbränningsteknik, förbränningsförhållanden och rening finns bättre förutsättningar för
minskade utsläpp av dioxiner än vid småskalig fastbränsleeldning.
Även okontrollerad eldning av trädgårdsavfall medför utsläpp av dioxiner och bör begränsas
i den mån lämpliga alternativ finns. För att utsläppen ska kunna begränsas behöver den
småskaliga eldningen ske på rätt sätt och i minskande omfattning.
Åtgärder som rör småskalig fastbränsleeldning är angelägna, inte enbart för att minska
dioxinutsläppen utan också för att det bidrar till utsläppsminskning av andra prioriterade
ämnen (till exempel polycykliska aromatiska kolväten, PAH) och till möjlighet att följa
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (Naturvårdsverket, 2020a).

Genomförande
Kommunen ska verka för att minska utsläppen av dioxiner från småskalig förbränning.
Exempel på åtgärder som kommunen kan vidta för att minska utsläppen är
informationsinsatser via olika kanaler med bland annat information om hur
fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa och miljön och vad som kan göras för att
minska utsläppen av dioxiner och andra luftföroreningar. Detta kan till exempel göras genom
att delta i riktade kommunikationsinsatser som tydliggör vikten av och ökar förutsättningarna
för eldning på ”rätt” sätt, ge råd som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra
luftföroreningar via kommunens energi- och klimatrådgivning och informera om det på
kommunens webbsida.
Andra exempel är att:

•
•
•
•

införa begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt/tätbebyggt
område med avseende på tillåten eldningsperiod och vad som får eldas
informera om andra alternativ till eldning
erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och/eller
tätbebyggt område ett par gånger per år
verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel
centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk med miljövänliga bränslen
och teknik eller användande av andra energikällor, i de fall detta är lämpligt.

Sammanhang
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2018–2021.
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 4 och 5.
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Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus
samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.
Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa utsläppen av
växthusgaser.

Miljömål och globala hållbarhetsmål
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö,
8. Levande sjöar och vattendrag och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,
6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och
produktion, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
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3

Åtgärdsprogrammets konsekvenser
Detta kapitel är en övergripande ekonomisk analys av de konsekvenser som
åtgärdsprogrammet kan leda till. Kapitlet innehåller beskrivningar av åtgärdsprogrammets
förväntade kostnader och övergripande om de nyttor som uppkommer. Även fördelning av
kostnader på olika aktörer i samhället beskrivs liksom nuvarande finansiering.
Konsekvensanalysen är ett krav enligt 6 kap. 6 § (vattenförvaltningsförordning)och ska
innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av
åtgärderna, varvid kostnader och nytta ska kvantifieras. Analysen ska skapa en bild av de
kostnader och nyttor som uppkommer av att genomföra förslaget och därmed vara ett
underlag för beslut.
Analysen som presenteras i det här kapitlet är gemensam för alla de fem vattendistrikten och
har fokus på kostnader. Kostnadsanalysen och fördelningen av kostnaderna på samhällets
aktörer kan bidra med underlag till budgetäskanden för berörda myndigheter och vara ett
stöd för hur åtgärderna kan genomföras.
Den övergripande analysen byggs upp av sju delanalyser utifrån de sju analysområden
vattenmyndigheterna har valt att arbeta utifrån, analysområdena förklaras vidare i avsnitt 3.3.
De bygger i sin tur på de påverkanstyper som har en betydande påverkan på våra vatten.
Analysen grundar sig i de ”blå trådar” av åtgärder där åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner ska leda till genomförande av fysiska åtgärder i våra vatten för att följa
miljökvalitetsnormerna. De sju grundläggande kostnadsanalyserna är bilagor till detta beslut
och kan hittas på vattenmyndigheternas webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.
Analysen är en scenarioanalys vilket betyder att den är baserad på ett antagande om vilket
styrmedel som kan komma att användas av respektive åtgärdsmyndighet och vilka fysiska
åtgärder i vatten dessa i sin tur leder till. Konsekvenser för olika sektorer i samhället vilar
också på antagandet att åtgärderna finansieras på angivet sätt. Beslutsfattare och ansvariga
myndigheter kan dock komma till andra slutsatser om vilka styrmedel som är de mest
effektiva för att nå miljökvalitetsnormerna eller att finansieringen ska ske på annat sätt. På
samma sätt kan andra fysiska åtgärder bedömas vara mer lämpliga med hänsyn till lokala
förhållanden än de som antagits i denna analys.
I den ekonomiska analysen av åtgärdsprogrammet 2016–2021 gjordes en ansats till att väga
samman positiva och negativa effekter (kostnader och nyttor) som uppstod till följd av
åtgärdsprogrammet. Denna ansats används dock inte i samma utsträckning för den
ekonomiska analysen för åtgärdsprogrammet 2021–2027. Det finns flera skäl till detta.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är komplext och brett då det exempelvis omfattar
27 000 vattenförekomster, flera samhällssektorer och ett stort antal påverkanstryck. De nyttor
som kommer av åtgärdsprogrammet beskrivs på en övergripande nivå. Nyttoanalysen
baseras på befintliga underlag och då dessa inte är tillräckliga för att på ett heltäckande sätt
monetärt kunna beskriva det totala ekonomiska värdet av genomförandet av
åtgärdsprogrammet kommer ingen nettonytta av genomförandet att beräknas. Syftet med
nyttoanalysen är inte att väga mot kostnader utan att visa vattnets värden för samhället. Dels
får man en uppfattning om storleksordningar, dels lyfter man nyttor som, i avsaknad av
nyttoanalys, gärna åsätts inget värde i kronor. Vattnets värde för samhället är en del av
motiveringen av åtgärdsprogrammet.
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Åtgärdsprogrammets samhällsekonomiska konsekvensanalys ska innehålla samtliga åtgärder
i åtgärdsprogrammet riktade till myndigheter och kommuner samt de påföljande fysiska
åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska följas.
Åtgärdsprogrammet innehåller dock två övergripande åtgärder som riktar sig till samtliga
myndigheter, länsstyrelser och kommuner som ingår i programmet. Den första åtgärden
handlar om skyldigheten att inom sina respektive ansvarsområden identifiera de fysiska
åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den andra
åtgärden handlar om att de årligen ska rapportera till vattenmyndigheterna hur arbetet med
sina respektive åtgärder fortlöper. Dessa två åtgärder har inte kostnadsberäknats. Genom att
ansvarig myndighet, länsstyrelse eller kommun genomför sina åtgärder i åtgärdsprogrammet
och dokumenterar detta genomförs även dessa två åtgärder. Dessa åtgärder antas därför inte
innebära några extra kostnader i sig.
Analysen innehåller heller ingen uppskattning av hur de administrativa kostnader som
kommer uppstå kring den nationella prövningsplanen för vattenkraft. Detta arbete utvecklas i
detta nu och kommer därför som ett särskilt samråd under våren 2021. Det som beräknas i
denna analys för vattenkraft är en uppskattning av vad myndigheter och kommuner behöver
göra förutom arbetet med den nationella prövningsplanen. Åtgärdsbehovet för de fysiska
åtgärder som behövs för vattenkraftverk som är utanför den nationella prövningsplanen har
inte varit möjligt att estimera. Även denna kostnad kommer att presenteras i det senare
samrådet.
Biotopvårdande åtgärder är en övergripande åtgärdskategori för att minska påverkan på
vattnets form och flöde. Den används inte för planering utan enbart för att kategorisera alla
underliggande åtgärder. Åtgärden finns fördelad för sjöar, vattendrag och kustområden och
återfinns i de flesta delanalyser. Åtgärdsbehovet för dessa övergripande åtgärder har varit allt
för komplexa för att få fram och finns därför inte med i kostnadsberäkningar i denna analys.
Förhoppningsvis kommer analysen att kompletteras med detta under samrådstiden.

3.1 Sammanfattning av analysen
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och
livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande
generationer. Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i
ekonomiska termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer.
I litteraturen kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att
vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för samhället. Som exempel kan nämnas att många
svenska älvar är i dag värdefulla fiskevatten. Under 2017 ägnade sig ungefär 1,4 miljoner
personer åt fritidsfiske i svenska vatten minst en gång. Fritidsfiskets sammanlagda kostnader
var omkring 8 800 miljoner kronor under 2017. 6 400 miljoner gäller fleråriga investeringar
som båtar och 2 400 miljoner till förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider,
mat och logi. Att öka fiskpopulationen i ett enskilt vattendrag värderar svenska befolkningen
till mer än 100 miljoner kronor. Att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag avseende
fosforbelastning värderar svenska befolkningen till knappt 2 miljarder kronor per år. I en
enkätstudie uppger ett urval av svenska folket att miljögifter och övergödning är två av de tre
viktigaste miljöproblemen att åtgärda i havet. Det ekonomiska värdet av att uppnå god
havsmiljöstatus beräknas till cirka åtta miljarder kronor per år. En motsvarande siffra upp till
nio miljarder kronor per år gäller för en förbättrad vattenkvalitet i Sveriges ytvatten som
inkluderas sjöar, vattendrag, och kustvatten. En betydande andel av detta värde är beroende
av att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram genomförs. Att bedöma den
samhällsekonomiska lönsamheten av att genomföra åtgärdsprogrammet 2021–2027 genom
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att väga samman nyttor och kostnader har inte setts som möjligt att genomföra fullt ut.
Dock presenterar vi resultat av befintliga studier som visar värden av bättre vatten.
Åtgärdsprogrammets totala kostnader har beräknats till cirka 24 500 miljoner kronor för
förvaltningscykeln 2021–2027. I dessa kostnader ingår både kostnader för fysiska åtgärder i
vatten med cirka 22 000 miljoner kronor och kostnader för myndigheternas administrativa
åtgärder med cirka 2 5000 miljoner kronor. Av dessa kommer cirka 14 000 miljoner kronor av
redan befintlig lagstiftning, som till exempel bestämmelser kring små avlopp, medan cirka
8 000 miljoner kronor är ytterligare åtgärder beroende av åtgärdsprogrammet.
Fördelningsanalysen visar att stora kostnader ligger på staten i genomförandet av
åtgärdsprogrammet. Sammanlagt uppgår de statliga kostnaderna för så väl fysiska som
administrativa åtgärder till cirka 10 000 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.
Kostnaderna för kommunerna ligger på cirka 2 850 miljoner kronor under samma tidsperiod.
Att kostnaderna är höga för stat och kommun är inte förvånande då det är till dessa som
åtgärdsprogrammet riktar sig. Men även verksamhetsutövare och enskilda bär stora
kostnader för genomförandet av åtgärderna. Kostnaden för dessa aktörer summeras till 7 400
miljoner kronor för verksamhetsutövare och 4 000 miljoner kronor för enskilda. I dessa
kostnader ingår både kostnader för genomförandet av fysiska åtgärder i våra vatten och
kostnader i form av tillsyns- och prövningsavgifter.
För att illustrera hur finansieringen av vattenvårdande åtgärder ser ut i Sverige idag har vi
valt att titta närmare på finansieringen under år 2019. Man bör dock komma ihåg att
finansieringen av vattenvårdande åtgärder inte är i grunden utformad för att följa
miljökvalitetsnormer (MKN) i vatten, och hur stor andel av dessa anslag som faktiskt riktar
sig till MKN går inte att härleda. De inkluderade anslagen kan, utöver MKN, ha syften som
miljöskydd, produktionsstöd eller att främja biologisk mångfald. Under 2018 uppgick den
totala finansieringen av vattenvårdande åtgärder till cirka 36 miljarder kronor. Dessa
36 miljarder kronor täcker inte alla delar av samhället, då sektorer blivit exkluderade på
grund av otillräckligt heltäckande statistik. Av dessa 36 miljarder kronor kopplas cirka 93
procent (33 400 miljoner) till grundläggande åtgärder enligt befintliga regelverk medan fem
procent (1 600 miljoner) kopplas till kompletterande åtgärder enligt kraven i
vattenförvaltningsförordning en. Resterande två procent (700 miljoner kronor) betraktas som
varken grundläggande eller kompletterande. De 700 miljoner kronorna representeras av
kostnader som härleds till tillsyn, övervakning och forskning samt vattenvårdande åtgärder
som finansieras av ideella fonder. De största posterna återfinns inom vatten och avlopp, då
kostnaderna beror på behovet av ett fungerande VA-system och den positiva effekten på
MKN primärt är en bieffekt. Den förväntade utvecklingen av finansieringen för
vattenvårdande åtgärder förväntas öka i framtiden. Bland annat har stödet för LOVA-projekt,
som fokuserar på att motverka negativa effekter av övergödning, ökat från 2018 års 100
miljoner kronor till cirka 250 miljoner kronor för 2020. Det kommer även krävas ytterligare
åtgärder för att Sverige ska uppnå de nationella miljömål och internationella
överenskommelser så som det svenska betinget för att reducera belastningen av
näringsämnen i Baltic Sea Action Plan (BSAP) (HELCOM, 2007). Stora kostnadsposter är
också att förvänta inom vattenkraften då den nationella planen för omprövning av vattenkraft
som förväntas starta år 2022 och innebära cirka 90 prövningar per år under en tjugoårsperiod.
(

)

Åtgärdsprogrammet är ett stort och komplext åtagande för många nationella och regionala
myndigheter och kommuner. Både administrativa åtgärder och fysiska åtgärder behöver öka
åtgärdstakten markant för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas inom utpekad tidsram.
Det är en utmaning för samtliga aktörer som berörs av detta åtgärdsprogram att prioritera
vattnets ekologiska, kemiska och kvantitativa välmående. För att kunna säkerställa att
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miljökvalitetsnormerna kan nås under en längre tid, inte enbart under den kommande
förvaltningscykel är en grundförutsättning att finansieringen för att genomföra åtgärder är
långsiktig.

3.2 Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och
livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutvecklingen som för
kommande generationer. Åtgärder för bättre vatten kan motiveras, inte bara miljömässigt och
samhällsmässigt, utan även i ekonomiska termer. En utmaning är att det tar tid att samhället
upplever nyttor som följer av åtgärdsprogrammets implementering. Dessutom de som betalar
för åtgärder är inte nödvändigtvis de som får nyttan i framtiden. Därför måste
åtgärdsprogrammet motiveras ur ett samhällsperspektiv.
Vattenmyndigheterna har inte genomfört någon egen heltäckande datainsamling för att
uppskatta det ekonomiska värdet av genomförandet av Åtgärdsprogrammet 2021–2027. Att
uppskatta det ekonomiska värdet av att genomföra åtgärdsprogrammet görs därför utifrån
befintliga underlag. Genom forskning och utredningar på universitet och andra myndigheter
tillkommer det hela tiden nya studier och underlag som illustrerar det ekonomiska värdet av
vattenvårdande åtgärder. Den existerande kunskapen är dock inte tillräcklig för att ge en
heltäckande bild av det ekonomiska värdet av att genomföra Åtgärdsprogrammet 2021–2027.
Nyttan med bättre vatten är övergripande och till skillnad från åtgärdskostnader är svårt att
dela värdena av nyttan per åtgärdsområden. Dessutom är nyttan med bättre vatten oftast
värderat utanför marknader i betalningsviljestudier till skillnad från åtgärdskostnader som är
baserat på faktiskt referensvärden. Betalningsviljestudier baseras på hypotetiska scenarier och
då finns risken att antingen underskatta eller överskatta värden. Respondenter saknar oftast
kunskap om alla möjligheter med den potentiella nyttan av vatten och underskattar då värdet.
Å andra sidan värderar respondenterna en hypotetisk betalning där värdet kan bli överskattat
för att det inte innebär en faktisk betalning. Metodik finns för att ta hand om en så kallad
”hypotetisk bias” men skillnader finns mellan studier. De befintliga studierna som vi
presenterar nedan för att visa vattnets nytta borde tolkas försiktigt med hänsyn av detta.
I litteraturen kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att
vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för samhället. Att öka fiskpopulationen i ett enskilt
vattendrag värderar svenska befolkningen till mer än 100 miljoner kronor (Håkansson, 2009).
Att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning värderar svenska
befolkningen till knappt 2 miljarder kronor per år (Söderqvist & Wallström, 2017). I en
enkätstudie uppger ett urval av svenska folket att miljögifter och övergödning är två av de tre
viktigaste miljöproblemen att åtgärda i havet. Det ekonomiska värdet av att uppnå god
havsmiljöstatus beräknas till cirka 8 miljarder kronor per år (Anthesis, 2020). En motsvarande
siffra upp till 9 miljarder kronor per år gäller för en förbättrad vattenkvalitet i Sveriges
ytvatten som inkluderas sjöar, vattendrag, och kustvatten (Havs- och vattenmyndigheten,
2019a). En betydande andel av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram genomförs.
Total kostnad för att genomföra Åtgärdsprogram 2021–2027 är cirka 24,5 miljarder kronor. Vi
kan inte göra någon sammanvägning av kostnader och nyttor av att genomföra
åtgärdsprogrammet. En grov skattning visar dock att återbetalningstiden kan vara cirka 3 år
(24,5 miljarder kronor / 8 miljarder kronor per år). Nyttorna kommer sannolikt att hålla länge
och då räcker att nyttorna håller mer än nio år efter implementering, vilket tydligt indikerar
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att åtgärdsprogrammets nettovärden är positiva och samhällsekonomiskt lönsamma. Det
ekonomiska värdet av 8 miljarder kronor per år är bara ett referensvärde som hänvisas till
befintliga studier som syftar att uppskatta det ekonomiska värdet av en övergripande
förbättrad vattenkvalitet som (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a; Anthesis, Rapport 2020:8,
2020; Kataria, 2009).
Det ekonomiska värdet av att genomföra åtgärdsprogrammet 2021–2027 illustreras i detta
kapitel på flera sätt. Miljökvalitetsnormen för vatten ska följas och att nå normerna ger stor
nytta för såväl ekologi som kemisk och kvantitativ status, vilket beskrivs utförligt i
vattenmyndigheternas status- och påverkansanalys (Förvaltningsplan, kap. 3). En kvantitativ
ansats för att beskriva åtgärdernas nytta görs nedan i termer av åtgärdens effektplats. Det
ekonomiska värdet av att nå god status i havsmiljön och kopplingen till
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram beskrivs också nedan. Därefter presenterar vi de
monetära värden för nyttan av att genomföra åtgärdsprogram med särskilt fokus på
samhällsekonomiska nyttor i reglerade vatten, minskad övergödning, vattenförsörjning, och
minskad förekomst av miljöskadliga ämnen.
Reglering av vattendrag och övergödning är två prioriterade påverkanstyper inom
vattenförvaltningen som leder till att många vattenförekomster i Sverige inte når god
ekologisk status. Kännedomen om dessa miljöproblem är god och det finns dessutom
jämförelsevis bra sammanställningar av studier som uppskattat det ekonomiska värdet av
vattenvårdande åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning.

Effekter på ytvatten och grundvatten
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska förbättra statusen i vattenförekomsterna och leda till att
miljökvalitetsnormerna följs. Ett sätt att beskriva och till viss del kvantifiera nyttan är att
beskriva hur många vattenförekomster som förväntas gynnas av att en viss åtgärd genomförs,
det vill säga vilken effekt som åtgärden har.
Belastningen av näringsämnen är det största påverkanstrycket inom avloppsområdet.
Samtliga åtgärder syftar till att minska spridningen av näringsämnen till vatten, och därmed
att minska övergödningen. Minskad övergödning förbättrar förutsättningarna för livskraftiga
ekosystem och de följdeffekter som uppstår, bättre rekreationsmöjligheter, förbättrad hälsa
och välmående hos befolkningen.
Åtgärdsanalysen för avloppsreningsverk visar att åtgärder behövs vid 307 reningsverk och att
dessa leder till förbättrad status i cirka 900 vattenförekomster. För små avlopp är siffrorna inte
lika tydliga. Där uppskattas 1100 åtgärder leda till förbättrad status i samma antal
vattenförekomster för både kust- och inlandsvatten. Åtgärder för små avlopp har dock ofta
stor lokal betydelse.
De nyttor som uppstår till följd av åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig
verksamhet och övrig signifikant påverkan är framförallt kopplade till minskad spridning av
skadliga ämnen i miljön. Många av de ämnen som avses har stor påverkan på både
människors hälsa och miljö. Att minska spridningen av dessa ämnen ger därmed upphov till
betydande positiva effekter som livskraftigare ekosystem, minskad oro hos befolkningen och
minskade kostnader för sjukvård och andra samhällskostnader. Att stoppa spridningen vid
källan väntas få effekt mer än bara lokalt. För efterbehandling av förorenade områden
uppskattas cirka 990 åtgärder leda till förbättrad status i cirka 1100 vattenförekomster. På
liknade sätt förväntas minskade utsläpp från cirka 130 punktkällor leda till förbättrad status i
cirka 200 vattenförekomster.
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Åtgärder för att säkra en trygg vattenförsörjning handlar framförallt om förebyggande
åtgärder. Vattentäkter behöver ha vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag ska
finnas för att säkerställa en hållbar hantering och minska risken för vattenbrist. Ett fastställt
vattenskyddsområde och efterföljande tillsyn för att se till att föreskrifterna följs innebär att
samhället undviker de stora kostnader som skulle följa av ett förorenat dricksvatten. Att
upprätta vattenskyddsområden för de vattentäkter som i dag saknar skydd skulle innebära att
fler hushåll och verksamheter fick sitt dricksvatten säkrat.
Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för många sektorer i samhället. Till exempel är
det är en förutsättning för turismens utveckling. Turismen drar också nytta av
rekreationsmöjligheter och ekosystemtjänster som är beroende av bättre vatten. Turismen i
Sverige omsatte 317 miljarder kronor 2017, vilket representerar 2,8 procent av BNP
(Tillväxtverket, 2018). Rekreationsmöjligheter ökar förutsättningarna för turismens
utveckling.

Effekter på havet – åtgärdernas inverkan på havsmiljön
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tar, på liknande sätt som vattenmyndigheterna, fram ett
program för åtgärder som krävs för att uppnå god status i havet enligt havsmiljödirektivet
(2008/56/EG). Eftersom allt inlandsvatten rinner ut i havet innebär det att den miljöpåverkan
som sker på land även påverkar statusen i havet. Havsmiljödirektivet och vattendirektivet
överlappar varandra både avseende vissa påverkanstryck och vattenområden. För vissa
påverkanstryck är det därför en förutsättning att uppnå god status i inlandsvatten för att
uppnå god havsmiljöstatus. Därefter krävs ytterligare åtgärder för de påverkanstryck som
sker specifikt i havet som till exempel anläggningar såsom vindkraft, fiske och nedskräpning.
(

)

(

)

Det finns flera typer av negativ påverkan som är desamma för både inlands- och havsvatten.
Några exempel är övergödning, miljögifter och viss fysisk påverkan. I fysisk påverkan ingår
konnektivitet mellan inlandsvatten och havet är viktigt för många vattenlevande arter som
öring, lax och ål. Det är framförallt tillförsel av näringsämnen (övergödning) och farliga
ämnen/miljögifter som äventyrar uppfyllandet av god havsmiljö. För båda dessa
påverkanstryck krävs det mer långtgående åtgärder på land, vilket hanteras i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Eftersom god havsmiljöstatus är starkt beroende av
att god status uppfylls i inlandsvatten, beror nyttan av att uppnå god havsmiljöstatus på
genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Se vidare Åtgärdsprogram för havet
på Havs- och vattenmyndighetens webbsida (Havs- och vattenmyndigheten, 2020b).
I en studie gjord på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har värdet av nyttan av att
uppnå god havsmiljöstatus undersökts (Nordzell, Wahtra, Hasselström, & Wallström, 2020).
Studien är utförd i Sverige och undersöker svenskarnas betalningsvilja för att finansiera
åtgärder för att uppnå god status i havet. Samma typ av studie har gjorts i Finland (Nieminen,
Ahtiainen, Lagerkvist, & Oinonen, 2019), och planeras att även utföras i Tyskland (Nordzell,
Wahtra, Hasselström, & Wallström, 2020). Att studien görs på samma sätt i de tre länderna
ger goda förutsättningar för samsyn och enighet i det regionala miljöarbetet i Östersjön, bland
annat i Baltic Sea Action Plan (BSAP).
I HaV:s undersökning av allmänhetens betalningsvilja antog man att åtgärderna skulle
finansieras med en fast skatt, som motsvarade den uppskattade betalningsviljan. 37 procent
uppgav att de skulle vara villiga att betala något för att vidta åtgärder för god status, och 45
procent att de kanske skulle vara villiga att betala. Den vanligaste anledningen för de
resterande 18 procent som inte hade någon betalningsvilja var att de ansåg att det är
förorenaren som ska betala.
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Respondenterna som hade uppgett en betalningsvilja ansåg att det viktigaste miljöproblemet
att åtgärda med den hypotetiska skatten i första hand var farliga ämnen. Därefter ansåg
ungefär lika många att krympande fiskbestånd respektive övergödning var de viktigaste
problemen.
Den genomsnittliga betalningsviljan uppskattades separat för väst- och östkusten, beroende
på var respondenten vistades mest. Betalningsviljan per person och år för västkusten var 1 241
kronor, och för östkusten 1 034 kronor. Omräknat för hela den svenska befolkningen uppgår
det ekonomiska värdet av att uppnå god havsmiljöstatus till cirka 8 miljarder kronor per år.
Eftersom miljöskadliga ämnen, krympande fiskbestånd och övergödning var de viktigaste
miljöproblemen att åtgärda, är det rimligt att nyttan av att åtgärda just dem tillskrivs stor
andel av detta värde. Det går dock inte att uppge en specifik summa eller andel.
En majoritet av respondenterna i undersökningen uppgav att de bodde mellan noll och fem
mil från havet, och att de vistats vid havet under det senaste året. Vanliga aktiviteter som
uppgavs var att vistas i landskapet, strandvistelser som solning, joggning, promenader eller
bad och båtliv. Allra flest vistades vid Kattegatt, Östersjön (västra Gotlandshavet och Ålands
hav) och Öresund. I enkäten fick respondenterna svara på om de hade störts vid sin vistelse
och i så fall av vad. Majoriteten svarade skräp i havet/på stranden, alger och vattenväxter,
blomningar av blågröna alger samt grumligt vatten.
Alla dessa komponenter, utom nedskräpning, är effekter av övergödning. Övergödning var
dessutom det havsrelaterade miljöproblem som de flesta hade hört talas om, över 80 procent.
Dessutom uppgav över 70 procent att de anser havsmiljöns dåliga status vara ett av de
viktigaste miljöproblemen i Sverige.
Havsmiljö- och vattendirektivet överlappar varandra till viss del. En del av det ekonomiska
värdet av att uppnå målen för havsmiljön är, som nämnts ovan, beroende av att
vattenförvaltningens åtgärdsprogram genomförs. Eftersom utformningen av
värderingsstudien inte gör det möjligt att uppskatta värdet av god status för olika parametrar
går det inte att uppskatta hur stor andel av värdet som kan tillskrivas effekterna av detta
åtgärdsprogram. Men eftersom respondenterna har uppgett att miljögifter och övergödning är
två av de tre viktigaste miljöproblemen att åtgärda i havet så kan man se det ekonomiska
värdet för att nå god status avseende dessa påverkanstryck som en implicit värdering av
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Vattenmyndigheternas åtgärder ger effekt även i
åtgärdsområden inom havsmiljödirektivet och denna effekt betingar ett ekonomiskt värde
som kan tillskrivas genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Det ekonomiska
värdet av att uppnå god havsmiljöstatus beräknas till cirka 8 miljarder kronor per år. En andel
av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram genomförs.
(

)

Samhällets ekonomiska nytta av åtgärdsprogrammet
Nedan görs en särskild beskrivning av samhällsekonomiska nyttor av vattenvårdande
åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning. Sedan presenterar vi nyttor
med vattenförsörjning och värdet av att minska förekomsten av miljöskadliga ämnen.
Reglering av vattendrag och övergödning är två prioriterade påverkanstryck inom
vattenförvaltningen som leder till att många vattenförekomster i Sverige inte når god
ekologisk status. Kännedomen om dessa miljöproblem är god och det finns dessutom
jämförelsevis bra sammanställningar av studier som uppskattat det ekonomiska värdet av
vattenvårdande åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning. Vi har
därför valt att redovisa dessa studier för att illustrera hur beräkningar kan göras och vilka
storleksordningar värdena hamnar i. Det bör alltså tillkomma betydande värden av andra
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åtgärder som, på grund av bristande dataunderlag, inte kan kvantifieras idag. Nedan ges en
sammanfattning av detta underlag.

Värdet av vattenvård i reglerade vatten
Det finns stora samhällsekonomiska värden förknippade med förbättrad konnektivitet och
restaurering av fysiskt påverkade vattenmiljöer. Positiva effekter i kvantitativa termer
beskrivs exempelvis i Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster –
vattenkraft (avsnitt 3.4 i (Vattenmyndigheterna, 2019b)). Där redovisas exempel på effekten
för naturmiljön av de åtgärder som ligger till grund för miljökvalitetsnormen som exempelvis
hur stor areal uppväxt- och lekområden som tillgängliggörs vid förbättrad konnektivitet och
minimitappning i torrfåror. Sådana positiva effekter har även beskrivits i litteraturen (se
exempelvis Kail, Lorenz, & Hering, 2015 ).
(

)

Positiva effekter till följd av åtgärder i vattenmiljöer påverkade av vattenkraft kan även
beskrivas i ett antal huvudsakliga kategorier av samhällsekonomiska värden (se även
avsnittet om ekosystemtjänster kopplade till miljöanpassade flöden längre ned i texten):

•
•

biologiska värden – exempelvis förbättrade livsmiljöer för vattenlevande arter som
havsvandrande fisk och bottenlevande djur, förbättrad strandväxtlighet/växtproduktion
och förbättrade livsmiljöer för fågel
rekreationsvärden – exempelvis förbättrade möjligheter till rekreation och turism såsom
fritidsfiske

•

estetiska värden – strömmande vatten med ett mer naturligt utseende

•

hälsorelaterade värden – exempelvis minskad uppkomst av översvämningsmygg

Den ekonomiska analysen av Åtgärdsprogram 2021–2027 har inte inkluderat någon egen
datainsamling för att uppskatta det samhällsekonomiska värdet av förbättrad konnektivitet
eller restaurering av fysiskt påverkade vattenmiljöer. Dessa ekonomiska värden är dock
relativt väl undersökta och beskrivna i litteraturen.
Nedan sammanfattas litteratur som har studerat detta värde. Senare beskrivs även hur en
ekosystemtjänstansats kan tillämpas för att beskriva dessa värden. Litteraturen nedan är
uppdelad i studier som haft en marknadsbaserad ansats samt studier om allmänhetens vilja
att betala för olika åtgärder för förbättrad konnektivitet eller restaurering av fysiskt påverkade
vattenmiljöer.
Ett antal tidigare genomförda studier har använt en marknadsbaserad ansats för att studera
det samhällsekonomiska värdet av miljöåtgärder i fysiskt påverkade vatten (bland annat i
termer av rekreationsvärden och fritidsfiske), exempelvis:

•

Grahn, Johansson, Thang Hnin, & Blomkvist (2017) har 2011–2015 undersökt de
finansiella effekterna av genomförda fiskevårdande åtgärder i Bottenvikens
vattendistrikt, där även arbetsmarknads- och sysselsättningseffekter ingår. Ökade
fiskbestånd i de tre studerade avrinningsområdena är ett resultat av fiskeförvaltande
åtgärder som vattendragsrestaureringar och fisketillsyn. Resultaten visar att det fanns
betydande lokala och regionala värden förknippade med sportfiske redan år 2011 och att
dessa ökat kraftigt under den studerade tidsperioden. Värdet av sportfisket för
marknaden år 2011 var cirka 51 miljoner kronor och ökade till cirka 98 miljoner kronor
till år 2015. Under samma tidsperiod ökade antalet sysselsatta inom sportfiskerelaterade
verksamheter från 54 till 83 stycken. Det beräknades även hur mycket varje fångat kilo
lax bidrar till omsättning och sysselsättning. Resultaten indikerar att varje kilo fångad
(

)
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lax eller havsöring bidrar med cirka 480 kronor i marknadsomsättning och att ett
arbetstillfälle uppstår då 2 500 kilo fisk fångats.

•

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2007 på uppdrag av Fiskeriverket en
enkätundersökning om det fritidsfiskebaserade företagandet (Fiskeriverket, 2008).
Samhällsekonomiskt värde uppstår genom vinster i de företag som bedriver verksamhet
baserat på fritidsfiske. Enligt undersökningen fanns drygt 1 300 företag med en total
omsättning på knappt 500 miljoner kronor. En kompletterande studie visar även att
verksamhetens omfattning kan vara upp till det dubbla. Den största delen av den
svenska fisketurismen sker i fjällregionen, i rinnande vatten och i sjöarna. En stor andel
av denna verksamhet sker i glesbefolkade regioner. Den totala sysselsättningen
motsvarade under 2006 cirka 1 000 årsarbeten. Det totala antalet individer som är
involverade i näringen är betydligt större, men många av de anställda är deltids- eller
säsongsarbetande. I rapporten konstateras även att en av de viktigaste faktorerna som
påverkar möjligheten att bedriva ett fritidsfiske och fritidsfiskebaserade företag är den
omfattande utbyggnaden av vattenkraft i Sverige. Vattenkraften utgör även ett hot mot
den fortsatta utvecklingen av fritidsfiske, eftersom den har en negativ påverkan på
tillgången på vattenvolymer och vandringsvägar för vandringsfisk. Betydelsen av
fritidsfiske har ökat i Sverige. Under 2017 ägnade sig ungefär 1,4 miljoner personer åt
fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Detta gäller personer som är folkbokförda i
Sverige, i åldern 16–80 år. Antalet fiskedagar uppgick 2017 till omkring 11,9 miljoner.
Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen
omkring 8 800 miljoner kronor under 2017 (Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Av
dessa uppskattar 6 400 miljoner kronor till fleråriga investeringar som båtar och dyrare
fiskeredskap och 2 400 miljoner kronor gäller kortsiktiga utgifter som
förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi.

Det finns även exempel på studier som har studerat exempelvis allmänhetens betalningsvilja
för att förbättra miljön i vatten som påverkats av vattenkraft:

•

Naturvårdsverket har undersökt svenska hushålls vilja att betala för att uppnå en
förbättrad vattenkvalitet i vattendrag som är påverkade av vattenkraft
(Naturvårdsverket, 2006). Studien undersökte om svenska hushåll skulle vara villiga att
betala ett högre elpris om energin producerades med mindre negativ miljöpåverkan på
vattendragen. I studien beskrevs ett antal egenskaper som karaktäriserar vattenmiljöns
status: fisk, fågelliv, bottenlevande djur samt erosion och strandväxtlighet.
Egenskaperna och hushållets merkostnad för el per år presenterades på olika nivåer i
varierande sammansättningar. De tillfrågade hushållen ombads att välja vilken
kombination av egenskaper och elpris som de föredrog. Studien visar att en kombination
av den högsta nivån av samtliga egenskaper har ett värderas till cirka 2 000 kronor per
hushåll och år. 2019 finns 4,7 miljoner hushåll i Sverige som innebär 9 400 miljoner
kronor per år (Läs också mer i till exempel Mitesh, 2009).
(

•

I en nationell studie om allmänhetens betalningsvilja för att öka uppgången av vildlax i
Vindelälven (Håkansson, 2009) efterfrågades respondenterna s att uppge sin
betalningsvilja som en klumpsumma samma år för åtgärder vid ett större kraftverk.
Åtgärder som en fisktrappa eller spill i torrfåra vid Stornorrfors kraftverk skulle ge en
naturlig passage och öka antalet fiskar som når lekområden uppströms kraftverket med
1 000 till totalt 4 000 per år. Resultaten gav ett totalt värde för denna förändring i
Vindelälven på 140 miljoner kronor om det extrapoleras till hela Sverige.

Ovanstående studier visar att det finns stora samhällsekonomiska värden förknippade med
miljöåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag samt av det fritidsfiske som redan pågår i våra
vattendrag. Naturvårdsverket (2006) och Håkansson (2009) illustrerar att allmänheten i
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Sverige tycker att miljöåtgärder i reglerade vatten är en viktig samhällsfråga. Studierna visar
även att svenska hushåll har en vilja att betala för att nå en förbättrad vattenstatus i reglerade
vatten. Att vattendrag med god biologisk kvalitet betingar stora samhällsekonomiska värden
avseende fritidsfisket är väl känt, vilket även styrks av ovanstående exempel. Miljöåtgärder i
reglerade vatten har en tydlig positiv effekt på såväl sysselsättning som omsättning i det
lokala/regionala näringslivet.

Ekosystemtjänster och miljöanpassade flöden
Många av Sveriges vattendrag är reglerade för exempelvis vattenkraftsproduktion. Det är väl
känt att tillhandahållandet av många ekosystemtjänster kopplade till rinnande vatten
påverkas negativt av flödesreglering och att detta delvis kan motverkas genom
miljöanpassade vattenflöden. Miljöanpassade vattenflöden ökar tillgången på reglerande
ekosystemtjänster (som sedimenttransport och vattenrening) och stödjande ekosystemtjänster
(som primärproduktion och upprätthållande av habitat). Den övergripande effekten på
ekosystemtjänster är positiv vid alla typer av miljöanpassade vattenflöden (Persson, Jones, &
Sandin, 2019).
Vattenreglering resulterar oftast i utjämning av det naturliga vattenflödet som dessutom
påverkar arter och habitat som är särskilt anpassade för ett dynamiskt och variabelt flöde med
förutsägbart säsongsmönster. Förändring av ekosystemprocesser kan försämra
sötvattenekosystems integritet och funktion som i sin tur påverkar tillhandahållandet av
ekosystemtjänster. Dessutom påverkas i många fall Natura 2000 områden och arter som står
under skydd av art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) (Naturvårdsverket, 2020c). Den
rådande uppfattningen är att ju större påverkan på flödesregimen desto större risk för
påverkan på det ekologiska systemet. Omvänt så förväntas därför den positiva effekten öka
för många av de undersökta ekosystemtjänsterna ju mer man återspeglar den naturliga
flödesregimen (Persson, Jones, & Sandin, 2019).
(

)

Nordzell, Hasselström och Söderqvist (2019) genomför en exempelberäkning med överföring
av ekonomiska värden från tidigare studier som har gjorts med tre metoder för att uppskatta
det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster som gynnas av en mer miljöanpassad
vattenreglering. Beräkningen bygger på ett fiktivt exempel om restaurering av en tre
kilometer lång torrfåra som uppstått efter att vattnet avletts från sin naturliga sträckning till
förmån för vattenkraftsproduktion. Restaureringen består av en rad åtgärder som bland annat
biotopvårdsåtgärder, återställning av stränder, ett omlöp och minimitappning i torrfåran.
Minimitappningen gör att flödet även nedströms torrfåran blir mer stabilt, hela vägen ner till
en mindre sjö 15 kilometer bort. Hela flodsystemet är 150 kilometer långt. Åtgärderna
förväntas ge positiva effekter på erosion och dessutom återställa strandväxtlighet längs hela
sträckan. De förväntas också skapa nya habitat för fisk i fåran och tillgängliggöra ytterligare
levnadsmiljöer uppströms fördämningen, öka artrikedomen av bottenlevande djur och fåglar,
förbättra landskapsbilden och öka rekreationsmiljön i området. De ekosystemtjänster som
gynnas i detta fiktiva exempel är alltså erosionskontroll, tillhandahållande av hotade växt- och
djurarter/habitat, estetiska värden samt näringsretention/vattenkvalitetsreglering.
Olika modeller har använts för att i en exempelberäkning uppskatta det ekonomiska av
ovanstående ekosystemtjänster baserat på tidigare studier. Värdet uppskattas ligga i
intervallet 100–2 700 kronor per hushåll och år. Att intervallet är stort förklaras av de olika
modeller som använts som utgår ifrån tidigare liknande studier vilka inte helt motsvarar eller
fångar upp förutsättningarna som beskrivs i det fiktiva exemplet. En platsspecifik svensk
studie skulle ge en mer rättvisande uppfattning om värdet av ekosystemtjänster som påverkas
av miljöanpassad vattenreglering.
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Sammanfattningsvis finns ekonomiska värden förknippade med en förbättrad vattenmiljö
samt flera metoder för att beräkna dessa.

Det samhällsekonomiska värdet av minskad övergödning
Under de senaste åren har det genomförts en hel del arbete med att analysera den
samhällsekonomiska nyttan av minskad övergödning. Sådana beräkningar är viktiga exempel
på hur man kan beräkna det ekonomiska värdet av att reducera närsaltstillförseln till en nivå
som är förenlig med god ekologisk status. Detta avsnitt beskriver litteraturen som rör det
samhällsekonomiska värdet av minskad övergödning i Sverige.
Söderqvist och Wallström (2017) har, på uppdrag av Naturvårdsverket, sammanställt en
prisdatabas över schablonvärden för nyttovärderingar och kostnadsuppskattningar för olika
miljöförändringar. Underlaget omfattar schablonvärden för minskad fosfortillförsel i
inlandsvatten för de fem vattendistrikten i Sverige. Den sammanlagda betalningsviljan för att
uppnå god vattenstatus, avseende fosfor, beräknades uppgå till 1 700 – 1 900 miljoner kronor
per år. Det ger ett nationellt genomsnitt på värdet av att minska fosforbelastningen med ett
kilogram på 3 100–3 500 kronor. Det kan därför konstateras att det finns en avsevärd vilja att
betala för att åtgärda övergödningen i svenska sjöar, vattendrag och kustvatten. En
uppskattning av detta värde togs även fram per vattendistrikt och det framgick då att
intervallen skiljer sig väsentligt mellan de olika distrikten. Nyttan beräknades i kronor per
kilo reduktion av fosfor för vart och ett av de fem svenska vattendistrikten. Söderqvist och
Wallström (2017) analyserade värdena närmare för att förklara hur de är beräknade och vad
som spelar roll för deras storlek och variation.
Resultaten kan jämföras med en scenariovärderingsstudie genomförd av Soutukorva m.fl.
(2017) där viljan bland boende i Stockholms kommun att betala för att alla sjöar och
vattendrag i kommunen ska uppnå god ekologisk status undersöks. Den årliga
medelbetalningsviljan är 690–782 kronor per hushåll (2016 års prisnivå). Intervallet består av
osäkerheter i data angående huruvida vissa respondenter kan antas ha en betalningsvilja eller
inte. Den totala nyttan för allmänheten i Stockholm av att uppnå god vattenstatus i alla
Stockholms vattenförekomster skattas till 2 500 – 2 800 miljoner kronor räknat på en
tioårsperiod (2017–2027). En liknande värderingsstudie gjordes även för att monetärt skatta
allmänhetens vilja att betala för ett scenario där vattenkvaliteten i Göteborgs vattendrag, sjöar
och kustvatten förbättras och vattendirektivet s mål om god vattenstatus uppnås år 2027
(Soutukorva & Wallström, 2018). Den genomsnittliga viljan att betala för att uppnå god
vattenstatus skattades till 600–696 kronor per hushåll och år. Den totala viljan att betala för
vuxna invånare i Göteborg skattas till cirka 1 300 – 1 600 miljoner kronor. Detta kan tolkas
som en kvantifiering av den ekonomiska nyttan för boende i Göteborgs stad av en förbättring
av vattenkvaliteten från, i de flesta fall, måttlig vattenstatus till god i de vattenförekomster
som ingår i studien. Det finns flera faktorer som tyder på att nyttorna sammantaget är lågt
skattade i studien.
(

)

Ahtiainen m.fl. (2014) utförde under 2011 en scenariostudie (contingent valuation) genom
enkäter till hushåll i de nio länderna runt Östersjön. Enkäten innehöll en beskrivning av
Östersjön och dess tillstånd, frågor om hur fritid tillbringas vid havet och ett
värderingsscenario med frågor om respondentens betalningsvilja. Den totala viljan bland
svenskar över 18 år att betala för att minska föroreningarna av Östersjön till en nivå där
övergödningen minskar och Baltic Sea Action Plan (BSAP) uppfylls, beräknades till cirka
5,5 miljarder kronor 2019. För alla nio länder kring Östersjön är betalningsviljan cirka
35 miljarder kronor per år.
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Värdet av rent dricksvatten
Enligt Statistiska centralbyrån fick 2013 över fyra miljoner människor sitt vatten från
vattentäkter med delvis föråldrade och omoderna skyddsformer. I den årliga rapportering
som kommunerna gör till vattenmyndigheterna om sitt åtgärdsgenomförande framgår att
behovet av att uppdatera skyddet fortfarande är stort. Enligt den senaste rapporteringen har
endast 28 procent av vattentäkterna ett modernt skydd som bedöms som tillräckligt.
Värdet av vattenförsörjning kan beskrivas på olika sätt. I en studie av vattenmyndigheterna
(2018) undersöks möjliga metoder för värdering, utifrån andra studier gjorda i Sverige och
andra länder.
Tillgång på vatten kan ses som något ovärderligt, eftersom utan det finns inga förutsättningar
för liv. Det är en direkt förutsättning för människor, djur, växter och ekosystem. Det finns
inget substitut som kan särskilt ersätta dricksvatten. Därför kan dricksvattnets optionsvärde
vara oändligt högt. I studien föreslås dock en möjlig värdering av optionsvärdet, baserat på
avsaltningsanläggningar då avsaltat havsvatten kan ses som ett substitut till den mer
konventionella metoden för dricksvattenframställning, där grund- eller ytvatten används.
En av metoderna som ingår är att beräkna resursräntan, vilket då anger dricksvattnets bidrag
till landets ekonomi (Vattenmyndigheterna, 2019c). Detta har beräknats i Holland och
Australien. Där har beräkningarna dock visat på ett negativt värde för resursräntan, vilket
författarna till respektive studier tror bero på att priset på dricksvattnet är reglerat. Att
resursräntan antar ett negativt värde gör metodiken oanvändbar.
En annan metod som undersöks för att uppskatta dricksvattnets direkta användarvärde kan
vara att använda VA-taxan. Det är dock inte helt problemfritt, eftersom
dricksvattenförsörjningen dels är ett naturligt monopol, dels att det är prisreglerat.
Producenten får inte göra några vinster och priset som konsumenten betalar får inte överstiga
producentens kostnader. Många kommuner (15 procent enligt Svenskt Vattens
taxeundersökning (2017)) saknar full kostnadstäckning, och tillskott krävs från kommunens
allmänna budget för att fylla gapet.
Om dricksvattnet förorenas kan det bli kostsamt, både direkt för VA-huvudmannen och för
resten av samhället. Ett exempel är fallet med Cryptosporidium i Östersund år 2010 som
innebar bland annat extra driftkostnader på två miljoner kronor för Vatten Östersund och
cirka fem miljoner kronor i investeringar i en UV-anläggning för att få bort parasiten. Utöver
detta beräknas samhällskostnaden ha uppgått till 220 miljoner kronor enligt Totalförsvarets
forskningsinstitut (Lindberg , Lusua, & Nevhage, 2011; Livsmedelsverket, 2017). Kostnader
kan bli ännu större om man tar hänsyn av, till exempel, sjukvårdsbehov och inkomstbortfall,
vilket ofta är fallet vid förorening av patogener.

Värdet av att minska miljöskadliga ämnen
Den samhällsekonomiska nyttan av att vidta åtgärder kring miljöskadliga ämnen är
framförallt kopplade till att minska förekomsten och de negativa effekterna av spridningen av
miljögifter i miljön på både land och vatten. Nyttan är delvis svår att kvantifiera eftersom
orsakssamband i vissa fall är svåra att fastställa och mäta. Ett sätt att bedöma nyttan är att
uppskatta vilka skadekostnader som kan undvikas om åtgärder vidtas. Det sättet att räkna
visar på betydande nyttor med att minska spridningen av miljögifter. Inte minst i termer av
minskade risker och uteblivna miljöskade- och hälsokostnader. Även minskade framtida
risker är värdefullt. Relativt vanligt förekommande miljögifter med väldokumenterade
negativa effekter på människors hälsa och miljö är bland annat kvicksilver, kadmium,
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dioxiner samt per- och polyflourerande ämnen (så kallade PFAS-ämnen). När det gäller
miljöskadliga ämnen är värderingar ofta kopplade till människors hälsa.
Exempel på nyttor av åtgärder för miljögifter kan illustreras av arbetet med att åtgärda
förorenade områden. Förorenade områden kan utgöra risk för människors hälsa för de som
vistas i närheten, men de förorenade ämnena som finns i marken kan spridas med framförallt
vatten och även ge upphov till negativa effekter på andra platser. Genom att sanera dessa
områden uppstår många vinster för samhället. Riskerna för människors hälsa minskar, och
därmed även negativa hälsoeffekter, vårdkostnader och försämrad livskvalitet för de som
drabbas. Minskad oro för att exponeras eller att andra människor ska påverkas (barn är
särskilt känsliga för föroreningar) är även det av betydelse för människors välmående och
samhällets välfärd. En ytterligare positiv effekt av att sanera förorenade områden är att
marken kan tas i anspråk för nya verksamheter eller bostäder, vilket ger ökade nyttor
för samhället.
En ytterligare studie genomförd av Kemikalieinspektionen (2012) bygger på sambandet
mellan ökad risk för benskörhet, frakturer och intag av kadmium via föda. Den
samhällsekonomiska kostnaden för frakturer som orsakas av kadmium i föda har beräknats
till 4 miljarder kronor per år i Sverige. Av störst relevans för den ekonomiska betydelsen för
av kadmium i svenska vatten är vårt intag av fisk och skaldjur. Jämfört med samtliga
livsmedelskategorier som ingick i studien är dock kadmiumintaget via fisk och skaldjur det
minsta, cirka två procent. Skadekostnaden för kadmiumintag via fisk och skaldjur kan
därigenom uppskattas till 80 miljoner kronor.
I en studie genomförd på uppdrag av Nordiska ministerrådet (Goldenman, o.a., 2019)
uppskattas de hälsorelaterade kostnaderna för effekter av PFAS för människor i de nordiska
länderna till mellan 2 800 miljoner och 4 600 miljoner euro per år. De hälsorisker som ingår i
beräkningarna är bland annat njurcancer, låg födelsevikt, förhöjt blodtryck och generell ökad
dödlighet. I samma rapport uppskattas kostnaderna för hanteringen av PFAS-relaterade
miljöskador, till exempel undersökningar och sanering, till 423 euro per år bara för Sverige.

3.3 Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet
I detta avsnitt visas de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna i åtgärdsprogrammet per
analysområde. nedan visar dessa analysområden och vilka påverkanskällor som ingår.
Analyserna bygger på ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och kommuner
väljer, hur dessa tillämpas och vilka fysiska åtgärder i vatten de kan leda till. Kostnaderna
beskrivs nationellt, medan en distriktsfördelning av kostnaderna hittas i de
analysområdesspecifika rapporterna på vattenmyndigheternas hemsida. Kostnaderna visas
för de administrativa åtgärderna och för de fysiska åtgärderna. Kostnaderna visas också som
årliga kostnader och som kostnader för en hel vattenförvaltningscykel. I slutet av avsnittet
presenteras en bristanalys för de kostnader som inte gått att uppskatta och en diskussion av
de största ofinansierade budgetposterna som finns i detta åtgärdsprogram.
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Åtgärdsprogrammets analysområden
Analysområde

Delanalys

Delanalys

Avloppshantering

Reningsverk

Små avlopp
Närings-

Jordbruk

Hästgårdar

läckage från
jordbruk

Miljöfarliga
verksamheter
samt övrig
signifikant

Växtskydds-

Intern-

medel

belastning

Delanalys

Hydromorfologi i
jordbruket

Efterbehandling

Atmosfärisk

Sura

verksamhet

av

deposition

sulfatjordar

Barriärer

Sjöfart och

och sponter

båtliv

miljögifter

Tätortsbebyggelse

Dagvatten-

vägar med mera

hantering
Diffusa
källor
Övergrip-

Vattenförsörjning

Delanalys

Miljöfarlig

påverkan

Skogsbruk

Delanalys

ande
vattenplanering

Vägtrummor
och
vägbankar
Hydromorfologi i
skogsbruket
Vatten
skydds

Vattenuttag

områden

ÖvergripVattenkraft

ande
vattenkraft

Tabell 2 Åtgärdsprogrammets analysområden med dess delanalyser.
Metoder, antaganden och beräkningar för respektive analysområde visas i
underlagsrapporterna för kostnadsanalys av avloppshantering (Vattenmyndigheterna, 2020b),
jordbruk (Vattenmyndigheterna, 2020c), miljöfarliga verksamheter och övrig signifikant
påverkan (Vattenmyndigheterna, 2020d), tätortsbebyggelse, vägar med mera
(Vattenmyndigheterna, 2020f), skogsbruk (Vattenmyndigheterna, 2020e), vattenförsörjning
och vattenkraft (Vattenmyndigheterna, 2020g).

Begreppsförklaringar för kommande avsnitt
Nedan förklaras några begrepp som används i de kommande avsnitten.

•
•

•

Referensalternativ. Kostnad för åtgärder som genomförs utan åtgärdsprogram, det vill
säga kostnader för åtgärder som genomförs oberoende av åtgärdsprogrammet.
”Business as usual” är också ett vanligt förekommande uttryck för detta.
Åtgärdsalternativ. Kostnad för åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet. Totala
åtgärdsomfattningen minus referensalternativet. Det inkluderar även åtgärder inom
befintlig lagstiftning men som av olika anledningar inte genomförts. Kostnaderna
bygger på att myndigheter och kommuner implementerar de styrmedel som anges i
konsekvensanalysen. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan ersätta de föreslagna
åtgärderna med andra åtgärder som de finner mer lämpliga.
Administrativa åtgärder. Åtgärder som ska genomföras av myndighet eller kommun
och är av administrativ karaktär som till exempel att ta fram en vägledning eller
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genomföra tillsyn. Dessa åtgärder ger de förutsättningar som behövs för att de fysiska
åtgärderna i vatten ska kunna genomföras.

•
•

Fysiska åtgärder i vatten. Åtgärder som genomförs av verksamhetsutövare, markägare
och andra aktörer för att följa miljökvalitetsnormerna, som till exempel att anlägga en
våtmark eller efterbehandla förorenad mark.
Grundläggande åtgärder är minimikrav som ska uppfyllas enligt vattendirektivet . I de
allra flesta fall handlar det om att tillämpa redan befintlig miljölagstiftning, vilket också
innefattar åtgärder enligt andra EU-direktiv. Kompletterade åtgärder är sådana som
behövs utöver de grundläggande åtgärderna för att se till att miljökvalitetsnormerna kan
följas. I bilaga 1 till åtgärdsprogrammet redovisar vattenmyndigheterna vilka åtgärder i
åtgärdsprogrammet som är grundläggande respektive kompletterande åtgärder.
(

)

Administrativa åtgärdskostnader fördelat per analysområde
Nedan i Tabell 3 presenteras samtliga kostnader för att genomföra de administrativa
åtgärderna i åtgärdsprogrammet som riktar sig till myndigheter och kommuner. Kostnaderna
fördelar sig i tabellen på analysområde och representerar hela Sverige. Referensalternativet
representerar hur stora kostnaderna är idag, medan åtgärdsalternativet presenterar den
ytterligare uppskattade kostnaden som förväntas uppstå som en konsekvens av
vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027.

Totala administrativa åtgärdskostnader för förvaltningscykeln 2021–2027
Analysområde
Avloppshantering
Jordbruk

Referensalternativ

Åtgärdsalternativ

Åtgärdsalternativ

Grundläggande

Kompletterande

kostnader

kostnader

830 000 000

910 000 000

370 000 000

180 000 000

1 700 000

210 000 000

130 000 000

4 100 000

82 000 000

51 000 000

52 000 000

370 000 000

52 000 000

8 500 000

150 000 000

1 100 000 000

270 000 000

21 000 000

800 000

≈ 2 000 000 000

≈ 2 400 000 000

Miljöfarliga
verksamheter
samt övrig
signifikant
påverkan
Tätortsbebyggelse,
vägar med
mera
Skogsbruk
Vattenförsörjning
Vattenkraft
Summa

≈ 330 000 000

Tabell 3 Samtliga kostnader för att genomföra de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet.
Samtliga tal i tabellen har avrundats till två värdesiffror.
Avlopp. I analysområde avlopp ingår avloppsreningsverk och små avlopp. De administrativa
kostnaderna utgörs av tillsyn och de centrala myndigheternas arbete med vägledningar.
Tillsynen av reningsverk uppgår till cirka 25 miljoner kronor medan tillsynen av små avlopp
uppgår till cirka 880 miljoner kronor under vattenförvaltningscykel 2021–2027. De centrala
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myndigheternas och länsstyrelsernas arbete med vägledning uppskattas till tio miljoner
kronor under vattenförvaltningscykeln.
Jordbruk. För analysområde jordbruk ingår hästgårdar, näringsläckage i lantbruket, påverkan
från växtskyddsmedel, internbelastning samt hydromorfologi i jordbruket. De grundläggande
administrativa kostnaderna består främst av tillsyn, där cirka 30 miljoner kronor kopplas till
hästgårdar och cirka 140 miljoner kronor till näringsläckage och växtskyddsmedel. Resterande
cirka tio miljoner kronor består av tillsynsvägledningar vilka kopplas till Jordbruksverket
respektive länsstyrelserna. De kompletterande administrativa kostnaderna kopplas främst till
hydromorfologi i jordbruket och framtagande av styrmedel.
Miljöfarliga verksamheter. I analysområde Miljöfarliga verksamheter ingår efterbehandling
av Förorenad mark, Punktkällor och diffusa utsläppskällor, Atmosfärisk deposition och Sura
sulfidjordar. Kostnaderna omfattar centrala myndigheters arbete med vägledning, utveckling
av styrmedel och tillsyn. Kostnaderna för efterbehandling av förorenad mark uppgår till 108
miljoner kronor och administrativa åtgärder för punktutsläpp och diffusa utsläpp till cirka 18
miljoner kronor. Kostnaderna kopplade till atmosfärisk deposition av försurande ämnen
uppgår till 2,2 miljoner kronor. Administrativa åtgärder för att hantera sura sulfatjordar
beräknas till 0,4 miljoner kronor.
Tätortsbebyggelse, vägar etcetera. Analysområdet innefattar Dagvattenhantering,
Vägtrummor och vägbankar, Barriärer och sponter och Förebyggande av negativa effekter
från vägsalt samt Anläggning av latrintömningsstationer och båtliv. De grundläggande
åtgärdskostnaderna består främst av tillsyn av vägtrummor och vägbankar (cirka 40 miljoner
kronor), av resterande tio miljoner härleds cirka två miljoner till metodutveckling och
vägledning kopplat till dagvatten. Resterande åtta miljoner kronor innefattar
tillsynsvägledning för anläggande av latrintömningsstationer och båtliv. De kompletterande
åtgärdskostnaderna på cirka 52 miljoner kronor kopplas samtliga till dagvatten, där cirka 35
miljoner kronor innefattar dagvattenplaner och 17 miljoner kopplas till tillsynsvägledning och
annan vägledning av länsstyrelserna.
Skogsbruk. I analysområde skogsbruk ingår skogsbrukets diffusa utsläpp (näringsämnen och
växtskydd) och hydromorfologisk påverkan inom skogsbruket. Kostnaderna omfattar
centrala myndigheters och länsstyrelsernas arbete med vägledning, förskrifter, utredning och
tillsyn. Berörda myndigheter är Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Kostnaderna för tillsyn uppgår till cirka 52 miljoner
kronor och kostnaderna för vägledning med mera uppgår till nio miljoner kronor under
vattenförvaltningscykeln 2021–2027. I tillsynskostnaderna ingår främst tillsyn inom
markavvattning. Skogsstyrelsens arbete med tillsyn av skogsbruksverksamheter antas i denna
analys handla om prioriteringar och därför har ingen kostnad beräknats för det.
Vattenförsörjning. I analysområde vattenförsörjning ingår Övergripande vattenplanering,
Vattenskyddsområden och Vattenuttag. Kostnaderna omfattar arbete med att ta fram
vägledning, övergripande vattenplanering för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten,
bilda, revidera och bedriva tillsyn av vattenskyddsområden samt tillståndsansökningar för
vattenuttag. Kostnaden för den övergripande vattenplaneringen för kommuner, länsstyrelser,
regioner och Havs-och vattenmyndigheten uppgår sammanlagt till cirka 270 miljoner kronor
under förvaltningscykeln 2021–2027. I den övergripande vattenplaneringen ingår arbetet med
att ta ett helhetsgrepp om vattenplaneringen, där till exempel en vattenförsörjningsplan kan
vara en del, för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kostnaden för arbetet med
vattenskyddsområden uppgår till cirka 650 miljoner kronor och utgörs till största delen av
länsstyrelsers och kommuners arbete med inrättande, revidering och tillsyn. Kostnaden för
arbete med vattenuttag, vilket inkluderar tillsyn kopplat till länsstyrelser samt
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tillståndsprövningar kopplat till vattenuttag uppgår till cirka 450 miljoner kronor. Kostnaden
för den eventuella mark som tas i anspråk vid inrättande av vattenskyddsområde har inte gått
att uppskatta, inte heller hur detta finansieras.
Vattenkraft. Referensalternativet uppgår till cirka 21 miljoner kronor, medan
åtgärdsalternativet uppgår till cirka 0,8 miljoner kronor. Åtgärdsalternativet kostnader
omfattar vägledningar från HaV för en prioritering av miljöförbättrande åtgärder som
minskar vattenkraftens miljöpåverkan och Kammarkollegiets stöd till länsstyrelserna i sin
tillsyn över vattenverksamheter. För referensalternativet den tillsynsbehov som räknas nu
gäller bara vattenkraftverk och dammar som förväntas att inte anmäla sig till den nationella
planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) och eventuellt en del av de som först
anmäler i NAP. Det är svårt att veta i förhand vilka vattenkraftverksamhet kommer inte att
anmäla sig i NAP men vi anta 15 procent. Tillsyn av vattenverksamheter ryms inom befintlig
lagstiftning och kostnaderna är därför inte en konsekvens av detta åtgärdsprogram.
Genomsnittskostnaden för tillsyn av vattenverksamhet har beräknats till 13 500 kronor. Det
ska noteras att detta enbart är en schablonkostnad och att den slutgiltiga kostnaden varierar
beroende på om det är en mindre damm eller ett större vattenkraftverk som ska följas upp
genom tillsyn. I riket finns det omkring 10 600 vattenkraftverk och dammar vilket ger en
kostnad på cirka 143 miljoner kronor. Antagen att tillsynsbehov gäller bara 15 procent är
uppskattade kostnad 21 miljoner kronor.

Kostnader för fysiska åtgärder och hur de finansieras
Nedan presenteras kostnaderna för att genomföra samtliga fysiska åtgärder i vatten, vilket
förväntas vara en konsekvens av vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027. De
åtgärder som behöver genomföras uppskattas med hjälp av åtgärdsanalyser för respektive
åtgärdskategori, åtgärdsanalyserna redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I
Tabell 4 presenteras kostnaderna fördelade på analysområde och representerar hela Sverige.

Kostnader för referensalternativets fysiska åtgärder i vatten per analysområde
Analysområde
Avloppshantering
Jordbruk

Referensalternativ,
kostnader 2021–2027

Referensalternativ,
årskostnader
(annuitetsberäknade)

11 000 000 000

770 000 000

2 300 000 000

330 000 000

6 300 000 000

1 000 000 000

2 000 000 000

150 000 000

14 000 000

750 000

≈ 22 000 000 000

≈ 2 300 000 000

Miljöfarliga verksamheter
samt övrig signifikant
påverkan
Tätortsbebyggelse, vägar
etcetera
Skogsbruk
Vattenförsörjning
Summa

Tabell 4 Kostnaderna för åtgärdsprogrammets fysiska åtgärder enligt referensalternativet, fördelat per
analysområde.
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Kostnaderna uppskattas både som en kostnad över förvaltningscykeln samt som en
annuitetsberäknad årskostnad. Kostnaderna över förvaltningscykeln representerar samtliga
investeringskostnader samt sex år rörliga kostnader, vilket representerar de kostnader som
uppstår om åtgärderna genomförs under en förvaltningscykel. De annuitetsberäknade
årskostnaderna baseras på livslängderna för respektive åtgärdskategori vilka återfinns i VISS,
samt en diskonteringsränta på 3,50 procent (Trafikverket, 2020).

Kostnader för åtgärdsalternativets fysiska åtgärder i vatten per analysområde
Åtgärds-

ÅtgärdsAnalysområde

alternativ

alternativ
Grundläggande
kostnader

årskostnader
(annuitets-

2021–2027
Avlopps-

Grundläggande

beräknade)

3 600 000 000

Åtgärdsalternativ
Kompletterande
kostnader 2021–
2027

Åtgärdsalternativ
Kompletterande
årskostnader
(annuitetsberäknade)

260 000 000

hantering
Jordbruk
Miljöfarliga

190 000 000

17 000 000

2 200 000 000

360 000 000

4 400 000 000

490 000 000

5 600 000 000

510 000 000

1 100 000 000

52 000 000

2 100 000 000

88 000 000

2 600 000 000

140 000 000

46 000 000

2 500 000

≈ 14 000 000

≈ 1 200 000 000

≈ 8 100 000 000

≈ 680 000 000

verksamheter och
övrig
signifikant
påverkan
Tätortsbebyggelse,
vägar med
mera
Skogsbruk
Vattenförsörjning
Summa

000

Tabell 5 Kostnaderna för åtgärdsprogrammets fysiska åtgärder enligt åtgärdsalternativet, fördelat per
analysområde.

Avloppshantering
Åtgärdskostnader för de fysiska åtgärderna i vatten som härleds till analysområdet
avloppshantering uppgår till cirka 3 600 miljoner kronor, där samtliga kostnader bedöms vara
grundläggande åtgärdskostnader. Inom analysområdet ingår åtgärdskostnader kopplade till
avloppsreningsverk samt små avlopp. Åtgärdskostnaderna över förvaltningscykeln uppgår
till cirka 2 900 miljoner och 700 miljoner kronor för reningsverk respektive små avlopp. Den
annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 620 och 150 miljoner kronor per år för
reningsverk respektive små avlopp. Principen om att förorenaren betalar antas gälla för både
reningsverk och små avlopp. Detta innebär att verksamhetsutövaren skall stå för kostnaderna
kopplade till reningsverk, i många fall är det kommunen som är verksamhetsutövare i det här
fallet. Då det tas ut en VA-taxa för de som inom kommunen är ansluten till VA-nätet, hamnar
kostnaden i slutändan på det enskilda hushållet.
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För små avlopp hamnar därmed åtgärdskostnaden på den enskilda, den enskilda är i detta fall
det hushåll som har ett eget avlopp. Det är vidare inte samma hushåll som betalar VA-taxa då
det inte är anslutna till VA-nätet.

Jordbruk
Kostnader för de fysiska åtgärderna i vatten inom analysområdet jordbruk uppgår till cirka
190 miljoner kronor grundläggande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln samt cirka 4
400 miljoner kronor kompletterande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln. De
annuitetsberäknade kostnader över förvaltningscykeln som benämns som grundläggande
uppgår till cirka 17 miljoner per år, kostnaderna som härleds till kompletterande åtgärder
uppgår till cirka 490 miljoner kronor per år. Dessa kostnader inkluderar åtgärder för att
minska läckaget från hästgårdar, så som förbättrad gödselhantering och markförbättrande
åtgärder. Kostnaderna för att minska läckaget från hästgårdar uppgår till cirka 3,5 miljoner
kronor över förvaltningscykeln, vilket är samtliga grundläggande åtgärdskostnader. Cirka 1
700 miljoner kronor över förvaltningscykeln härleds till åtgärder riktade mot internbelastning,
vilket även inkluderar åtgärdsutredning. Av dessa 1 700 miljoner kronor kopplas cirka 1 500
miljoner till kompletterande och cirka 200 miljoner till grundläggande åtgärdskostnader.
Cirka 2 900 miljoner kronor av de totala 5 000 miljoner kronorna kopplat till jordbruk härleds
till att minska näringsläckage från jordbruket. Vilket även inkluderar åtgärder för att minska
påverkan på yt- och grundvatten avseende nitrat och ammonium. Se diskussion om
finansiering av åtgärder inom jordbruk i avsnitt Utmaningar inför genomförandet av
åtgärdsprogrammet nedan.

Miljöfarlig verksamhet och övrig signifikant påverkan
Inom analysområdet miljöfarlig verksamhet och övrig signifikant påverkan uppgår den totala
åtgärdskostnaderna över förvaltningscykeln till cirka 2 200 miljoner kronor. Den
annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 360 miljoner kronor per år för hela
analysområdet, samtliga kostnader betraktas som grundläggande åtgärdskostnader.
Dessa kostnader inkluderar enbart åtgärder riktade mot utsläppsreduktion för miljöfarlig
verksamhet. Vilket inkluderar alla verksamheter som betraktas som miljöfarlig verksamhet
utöver avloppsreningsverk. En stor del av referensalternativet kopplas även till miljöfarlig
verksamhet, cirka 4 000 miljoner kronor över en förvaltningscykel. Finansieringen av
åtgärdsgenomförandet hamnar enbart på verksamhetsutövaren, då principen förorenaren
betalar antas gälla för åtgärdsgenomförandet.
Inom analysområdet finns även efterhandling av miljögifter samt atmosfärisk deposition,
kostnader för att genomföra dessa åtgärder bedöms ligga inom referensalternativet och
åtgärdsprogrammet medför inga ytterligare kostnader. Cirka 2 150 miljoner kronor av
referensalternativet under en förvaltningscykel härleds till efterbehandling av miljögifter, 150
miljoner av referensalternativet kopplas till den kalkning som görs idag. Referensalternativet
hamnar under EBH-stödet och finansieringen från den nationella kalkningsplanen, inom
dessa två områden bedöms finansieringen vara tillräcklig och inget ytterligare åtgärdsbehov
bedöms behövas.
Även åtgärder riktade mot sura sulfatjordar inkluderas i analysområdet, dessa kostnader har
inte kunnat uppskattas. Detta leder till att de totala kostnaderna för analysområdet kan vara
underskattade.
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Tätortsbebyggelse, vägar, järnvägar, flygplatser, sjöfart och båtliv
Analysområdet påverkan från tätortsbebyggelse, vägar, järnvägar, flygplatser, sjöfart och
båtliv inkluderar analyser av dagvatten, vägtrummor och vägbankar, barriärer och sponter
och förebyggande av vägsaltspåverkan samt anläggande av båtbottentvätt. Totalkostnaden
över förvaltningscykeln för analysområdet uppgår till cirka 6 700 miljoner kronor där 5 600
miljoner kronor betraktas som grundläggande åtgärdskostnader och cirka 1 100 miljoner
kronor som kompletterande åtgärdskostnader. Den annuitetsberäknade årskostnaden uppgår
totalt till cirka 566 miljoner kronor där cirka 514 och 52 miljoner kronor härleds till att vara
grundläggande respektive kompletterande åtgärdskostnader.
Åtgärdskostnader som kopplat till dagvatten uppgår till cirka 2 200 miljoner kronor över
förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 154
miljoner kronor per år. Åtgärder för att reducera utsläpp från dagvatten har effekt för både
miljögifter och näringsämnen. Finansieringen av åtgärdskostnaderna kopplat till dagvatten
härleds till kommunerna. Åtgärder kopplade till vägtrummor och vägbankar uppgår till cirka
1 100 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden
uppgår till cirka 50 miljoner kronor per år. Många vägtrummor är felplacerade och
underdimensionerade och skapar definitiva eller partiella vandringshinder för såväl
bottendjur och fisk som för utter. Åtgärden syftar därmed till att avhjälpa vandringshinder i
vägnätet. Finansieringen av åtgärdskostnaderna härleds till den aktör som står som ansvarig
för den påverkade delen av Sveriges vägnät. Åtgärdskostnaderna fördelar sig därmed mellan
Trafikverket, kommuner, verksamhetsutövare samt enskilda.
Inom analysområdet inkluderas även åtgärder vid olycksrisk samt förebyggande av
vägsaltspåverkan, båda åtgärdskategorierna definieras som grundläggande. För båda dessa
åtgärdskategorier har inget referensalternativ kunnat uppskattas vilket vidare leder till att
kostnaderna förmodligen är överskattade. Åtgärdskostnaderna som kopplar till åtgärder vid
olycksrisk uppgår till cirka 770 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den
annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 42 miljoner kronor per år.
Åtgärdskostnaderna som härleds till förebyggande av vägsaltspåverkan uppgår till cirka
2 600 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden
uppgår till cirka 320 miljoner kronor per år. Finansieringsansvaret för båda
åtgärdskategorierna härleds till Trafikverket.
Analysområdet innefattar även anläggande av båtbottentvätt, en åtgärdskostnad som uppgår
till cirka 16 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Den annuitetsberäknade årskostnaden
för anläggande av båtbottentvätt uppgår till cirka två miljon kronor per år. Kostnaderna för
åtgärdsgenomförande fördelar sig mellan verksamhetsutövare samt Havs- och
vattenmyndigheten, då det finns möjlighet att verksamhetsutövare får bidrag via LOVAanslag. I beräkningarna antas cirka 50 procent medfinansiering, det vill säga att
åtgärdskostnaderna fördelar sig lika mellan verksamhetsutövare och Havs- och
vattenmyndigheten.

Skogsbruk
Kostnader för de fysiska åtgärderna i vatten inom analysområdet Skogsbruk uppgår till cirka
2 100 miljoner kronor grundläggande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln samt cirka
2 600 miljoner kronor kompletterande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln. De
annuitetsberäknade årskostnaderna för analysområdet uppgår till cirka 88 och 140 miljoner
kronor för de grundläggande respektive kompletterande åtgärdskostnaderna.
Dessa kostnader inkluderar åtgärder riktade mot diffusa källor, så som ekologiskt
funktionella kantzoner samt askåterföring. Samtliga åtgärder som riktar sig mot diffusa källor
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definieras som grundläggande åtgärder, kostnaderna uppgår till cirka 2 100 miljoner kronor
över förvaltningscykeln. Det har inte varit möjligt att uppskatta ett referensalternativ för
åtgärdsgenomförandet, vilket leder till att åtgärdsomfattningen samt åtgärdskostnaden kan
vara överskattad. Det genomförs även ytterligare åtgärder kopplat till diffusa källor som inte
kunnat kostnadsuppskattas, detta inkluderar hänsynsåtgärder, så som anpassat
skogsbränsleuttag och anpassade skogsskötselåtgärder. Detta leder vidare till att den totala
kostnaden för diffusa källor kan vara underskattad, då det inte varit möjligt att uppskatta
kostnaderna för de nämnda hänsynsåtgärderna. Samtliga kostnader för åtgärderna som riktar
sig mot diffusa utsläpp i skogsbruket står energiproducenten och markägaren för.
Cirka 2 600 miljoner kronor, samtliga kostnader kopplat till kompletterande åtgärder härleds
till åtgärder mot hydromorfologisk påverkan inom skogsbruket. Dessa kostnader härleds till
flottledsåterställning, samtliga kostnader för flottledsåterställning betraktas som
kompletterande åtgärdskostnader och uppgår till cirka 2 600 miljoner kronor över
förvaltningscykeln. Här saknas det en stor del av finansieringen vilket diskuteras i avsnittet
Utmaningar inför genomförandet av åtgärdsprogrammet nedan.

Vattenförsörjning
Inom analysområdet vattenförsörjning finns det enbart en övergripande fysisk åtgärd.
Åtgärden syftar till att säkerställa kvantitativ status, kostnaden för att genomföra samtliga
åtgärder under en förvaltningscykel uppgår till cirka 46 miljoner kronor. Den
annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor per år, samtliga
kostnader betraktas vara grundläggande åtgärdskostnader. I beräkningarna antas kostnaden
enbart falla på kommunerna. Det är ofta långa processer kopplat till inrättande av
vattenskyddsområden, vilket leder till att åtgärdstakten går allt för långsam. Mer effektiv
hantering av dessa ärenden och mer resurser krävs vilket också tas upp i avsnittet nedan.

Utmaningar inför genomförandet av åtgärdsprogrammet
Då det finns ett underskott i genomförandet av myndigheters och kommuners befintliga
styrmedel blir det också naturligt att det också finns underskott i genomförandet av de
fysiska åtgärderna i vatten. Brist på finansiering kan vara en del av orsaken till att
genomförandet fördröjs.
För myndigheter och kommuner är det framför allt tre områden som bedöms vara
underfinansierade; tillsyn, tillståndsprövning och inrättande, revideringar och översyn av
vattenskyddsområden.
Länsstyrelserna bedöms sakna möjlighet att bedriva tillsyn i den omfattning som är förenlig
med det ansvar som följer av miljöbalk (1998:808) och miljötillsynsförordning (2011:13) . Detta
beror på att länsstyrelserna varken kan ta ut full kostnadstäckning för den tillsyn de ansvarar
för att genomföra eller får behålla de tillsynsavgifter som tas in, så att det kan generera en
ökad tillsyn.
(

)

För att kunna upprätthålla och förbättra effektiviteten i prövningen och fortsätta arbeta för
kortare handläggningstider krävs en långsiktig och permanent generell resursförstärkning till
länsstyrelserna. Länsstyrelserna har tillsammans med Naturvårdsverket i olika utredningar
förordat att höja de årliga prövnings- och tillsynsavgifterna samt att låta uttagna avgifter för
prövning och tillsyn återföras direkt eller via anslag till tillsynsmyndigheten för att finansiera
den tillsyn som behövs.
Flottledsåterställning är den fysiska åtgärd som har det största enskilda finansiella gapet
mellan tillgänglig finansiering och behov. En del av genomförandet av flottledsåterställning
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genomförs på initiativ från privatpersoner, kommuner och vattenråd, vattenvårdsförbund,
länsstyrelser med flera. Åtgärderna finansieras i dessa fall inte utav verksamhetsutövare utan
i många fall genom statliga- och kommunala anslag, EU-fonder och via privata initiativ och
insatser. Flottleder anses inte ha någon ansvarig markägare som är skyldig att återställa
vattendragen och det finns ännu inte något statligt stöd som har möjlighet att ta hand om den
kvantitet av åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Havs- och
vattenmyndigheten har som uppdrag i detta förslag till åtgärdsprogram att ta fram en
nationell strategi för hur dessa åtgärder ska komma till.

Jordbruket
Övergödningsåtgärder kopplat till jordbruk ska finansieras via befintliga stödformer.
Befintliga stödformer för åtgärdsgenomförande av fysiska åtgärder i vatten utgörs främst av
den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) samt av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Dessa
stödformer begränsas inte enbart till åtgärder inom jordbruket och övergödning utan ska även
finansiera andra åtgärder.

Antaganden finansiering
Tillgänglig finansiering för vattenmiljöåtgärder inom GJP uppgår till cirka 1 470 miljoner
kronor över programperioden (2014–2020) (Vattenmyndigheterna, 2020h), vilket motsvarar
cirka 211 miljoner kronor per år. Motsvarande för LOVA var år 2020, 260 miljoner kronor per
år (Regeringen, 2020) varav 70 procent antas vara tillgängliga för fysiska åtgärder i vatten.
Den totala budgeten kopplad till fysiska åtgärder i vatten för övergödningsåtgärder uppgår
således till cirka 393 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 2 360 miljoner kronor
under förvaltningscykeln fram till år 2027.

Beräkningar
Enligt vattenmyndigheternas beräkningar (Vattenmyndigheterna, 2020h) uppskattas
åtgärdsbehovet för jordbruk till cirka 405 ton fosfor och 1 960 ton kväve. Åtgärdsbehovet för
fosfor och kväve inkluderar effekten utav genomförda åtgärder. Åtgärdsbehovet för kväve
inkluderar även effekten utav prioriterade åtgärder för sjöar och vattendrag. Kostnaden för att
täcka åtgärdsbehovet presenteras i Tabell 6. Den totala kostnaden för vattenförvaltningscykel
2021–2027 har beräknats till cirka 6 900 miljoner vilket innefattar investeringskostnader och
rörliga kostnader under sex år. Totalkostnaden inkluderar även rörliga kostnader för redan
genomförda åtgärder. Kostnaden för åtgärderna fördelar sig på verksamhetsutövare och
staten i form av ersättningssystem så som LOVA och GJP. Utifrån beräkningarna uppgår egen
finansieringen till cirka 2 600 miljoner kronor över förvaltningscykeln 2021–2027, resterande
cirka 4 300 miljoner finansieras via ersättningssystemen. Fördelningen mellan egen och statlig
finansiering har gjorts utifrån befintliga ersättningsnivåer inom den GJP. Utifrån den
uppskattade kostnaden för staten (4 300miljoner kronor) och en uppskattad tillgänglig budget
(2 360 miljoner kronor) beräknas ett underskott på cirka 1 900 miljoner kronor över en
förvaltningscykel. Vilket innebär ett årligt underskott på cirka 320 miljoner kronor.
Utöver det underskott som identifierats kan det även uppstå fysiska begränsningar med att
genomföra samtliga åtgärder fram till 2027, så som tillgång till utrustning, material och
projektörer. Fördelas åtgärdsgenomförande istället över två förvaltningscykler finns en större
budget att tillgå, under antagandena att GJP och LOVA kvarstår på samma nivåer (totalt cirka
386 miljoner kronor per år). Om hälften av åtgärdskostnaden fördelas till förvaltningscykeln
2027–2033 och de mest kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras först, kommer cirka 80
procent av den totala åtgärdseffekten för förvaltningscykel 2021–2027 att täckas för fosfor och
kväve. Det är med andra ord endast en liten del som skjuts till förvaltningscykel 2027–2033.
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Åtgärdsbehov och -effekt för att minska fosfor- och kväveläckage
Ton fosfor
450

Ton kväve
405

1960

Fosfor
Kväve

400

2100
1800

350

Uppdelat på två
vattenförvaltningscykler

275

300
250

210

920

200

1200
900

680

150

1500

600

100

65

240

50
0

300
0

Åtgärdsbehov
2021-2027

Åtgärdseffekt
2021-2027

Åtgärdseffekt
2021-2027

Åtgärdseffekt
2027-2033

Diagram 1 Beräknat åtgärdsbehov (inklusive genomförda åtgärder) i förhållande till beräknad
åtgärdseffekt avseende prioriterade åtgärder för att minska fosfor- och kväveläckaget. Åtgärdsbehov för
fosfor avser sjöar, vattendrag och kustvatten. För kväve avses endast kustvatten.

Kostnader och finansiering för jordbruksåtgärder mot övergödning
En förvaltningscykel
(2021–2027)
Inlandsåtgärder

Två
förvaltningscykler
(2021–2027)

Två
förvaltningscykler
(2027–2033)

4 440 000 000

2 040 000 000

2 800 000 000

257 000 000

257 000 000

257 000 000

1 550 000 000

737 000 000

1 750 000 000

604 000 000

604 000 000

604 000 000

6 850 000 000

3 640 000 000

5 410 000 000

3 630 000 000

1 680 000 000

2 800 000 000

2 360 000 000

1 100 000 000

1 740 000 000

624 000 000

624 000 000

624 000 000

237 000 000

237 000 000

237 000 000

Statlig finansiering

4 250 000 000

2 300 000 000

3 430 000 000

Egen finansiering
Gemensamma
jordbrukspolitiken

2 600 000 000

1 340 000 000

1 980 000 000

1 270 000 000

1 270 000 000

1 270 000 000

LOVA

1 090 000 000

1 090 000 000

1 090 000 000

- 1 890 000 000

60 000 000

- 1 070 000 000

Genomförda åtgärder
(inland)
Kuståtgärder
Genomförda åtgärder
(kust)
Summa kostnader
Statlig finansiering
(möjliga åtgärder)
Egen finansiering
(möjliga åtgärder)
Statlig finansiering
(genomförda
åtgärder)
Egen finansiering
(genomförda
åtgärder)

Budgetunderskott

Tabell 6 Beräknad åtgärdskostnad och uppskattad finansiering för jordbruksåtgärder kopplat till
övergödning. Samtliga tal i tabellen har avrundats till tre värdesiffror.
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Observera att endast cirka 70 procent av åtgärdsbehovet nås med de framprioriterade
åtgärderna för fosfor. För kväve nås cirka 50 procent av det återstående behovet för
kustvatten. Budgetunderskottet på cirka 1 900 miljoner kronor kan därför vara en
underskattning men de finns stora osäkerheter kring åtgärdsbehovens storlek. Se Diagram 1,
för fördelningen av åtgärdseffekt över två cykler
Vid en fördelning av åtgärdsgenomförandet över två förvaltningscykler uppgår kostnaden till
cirka 3 600 miljoner kronor för perioden 2021–2027, respektive cirka 5 400 miljoner kronor för
perioden 2027–2033. Fördelningen över två vattenförvaltningscykler leder till att det inte blir
ett budgetunderskott för perioden 2021–2027 men ett underskott på cirka 1 000 miljoner
kronor för perioden 2027–2033. Detta motsvarar ett årligt budgetöverskott på cirka 10 miljoner
under första förvaltningscykeln samt ett årligt budgetunderskott på cirka 180 miljoner för
perioden 2027–2033.
Utifrån tillgänglig budget (Tabell 6) är det problematiskt att genomföra samtliga åtgärder
inom en förvaltningscykel. Det är därför rimligare att dela upp åtgärdsgenomförandet över
två förvaltningscykler. För att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten inom jordbruket
behövs det dock en utökad budget. Enligt beräkningarna täcks kostnaderna initialt av den
befintliga budgeten inom GJP och LOVA, men behöver öka för perioden 2027–2033 till cirka
570 miljoner per år.

3.4 Fördelning av kostnad per aktör
I detta avsnitt fördelas kostnader för åtgärder på de aktörer som berörs av åtgärder i
vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027.
Kostnader för administrativa åtgärder uppstår hos myndigheter och kommuner för att ta fram
vägledningar, föreskrifter, riktlinjer, planer med mera för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. För att uppnå miljökvalitetsnormerna behöver även fysiska åtgärder
genomföras. Kostnaderna för dessa fysiska åtgärder belastar till viss del andra aktörer än vad
de administrativa åtgärderna gör.
Kostnadsfördelningen görs för kommuner och myndigheter i dess myndighetsutövande
roller. Kostnadsfördelning görs även för verksamhetsutövare respektive enskild. Med enskild
avses här de hushåll, konsumenter, privatpersoner och fastighetsägare som berörs av
åtgärdsprogrammet. Det kan till exempel handla om hushåll som behöver åtgärda sitt
enskilda avlopp. Fördelningen visas först på ett övergripande plan för att sedan visas mer
detaljerat för grupper av aktörer.

Den totala kostnaden
Kostnaderna för åtgärdsprogrammet faller på olika delar av samhället. I Diagram 2 nedan
visas en övergripande bild av fördelningen av kostnaderna på nationella myndigheter,
länsstyrelser, kommun, verksamhetsutövare och enskild.
De administrativa kostnaderna för de nationella myndigheterna är de uppskattade
kostnaderna för att myndigheterna genomför Åtgärdsprogrammet 2021–2027. I Diagram 4
presenteras fördelningen mellan de nationella myndigheterna. Skogsstyrelsen, Havs-och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är de myndigheter som bär de högsta kostnaderna.
En mer detaljerad presentation av länsstyrelsernas kostnader finns i Diagram 9. Där
presenteras bland annat att en majoritet av kostnaderna kopplat till länsstyrelserna härleds till
vattenskyddsområden.
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Kommunernas administrativa kostnader presenteras mer detaljerat i Diagram 10, där de
administrativa kostnaderna fördelas på verksamhetsområden. En stor del av kommunernas
administrativa kostnader härleds till övergripande planering.
Samtliga administrativa kostnader som härleds till enskilda handlar om miljötillsyn och
tillsyn av små avlopp. De administrativa kostnaderna för verksamhetsutövare härleds främst
till miljötillsyn kopplat till jordbruket och skogsbruket. Utöver miljötillsyn hamnar även
kostnader kopplade till dricksvattenskydd och vattenuttag samt vattenskyddsområden på
verksamhetsutövare.

Fördelning av kostnader över förvaltningscykeln för administrativa åtgärder

Nationella myndigheter

74 000 000
640 000 000

750 000 000

Länsstyrelser
Kommuner
Enskilda

880 000 000

450 000 000
Verksamhetsutövare

Diagram 2 Fördelning av kostnader per år för administrativa åtgärder. Kostnader över
förvaltningscykeln. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror.

Fördelning av kostnader över förvaltningscykeln för de fysiska åtgärderna i vatten

Diagram 3 Fördelning av kostnader per år för de fysiska åtgärderna i vatten (kostnader över
förvaltningscykeln).
Den totala kostnaden för att genomföra samtliga fysiska åtgärder i vatten uppgår enligt våra
beräkningar till cirka 22 000 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Den övervägande
kostnaden hamnar på de nationella myndigheterna (cirka 10 000 miljoner).
En mer detaljerad presentation av hur de cirka 9 600 miljonerna fördelar sig mellan
myndigheterna presenteras i Diagram 4.
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En stor del av kostnaderna för att genomföra samtliga fysiska kostnader i vatten hamnar på
verksamhetsutövare, cirka 6 700 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Dessa kostnader
fördelar sig främst på åtgärder kopplade till miljöfarlig verksamhet samt åtgärder kopplat till
skogsbruket. De cirka 3 100 miljoner kronor över förvaltningscykeln som enskilda enligt
beräkningarna ska stå för, härleds främst till små avlopp. Kommunernas totala kostnader på
cirka 2 400 miljoner kronor över förvaltningscykeln består till stor del av kostnader kopplat till
dagvattenhantering

Nationella myndigheters kostnader
Nationella myndigheters kostnader inom åtgärdsprogrammet är i huvudsak kostnader för att
ta fram styrmedel som föreskrifter, vägledningar, riktlinjer, planer med mera för att
miljökvalitetsnormerna ska följas. En del av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet
kommer att behöva finansieras via staten genom olika stödsystem.
De totala kostnaderna för att genomföra samtliga administrativa åtgärder kopplade till
nationella myndigheter uppgår till cirka 21 miljoner kronor, vilket presenterades i Diagram 2
ovan. I Diagram 4 presenteras fördelningen mellan de nationella myndigheterna. De största
posterna kostnaderna bärs av Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt
Naturvårdsverket. Som vägledande myndigheter inom miljöområdet har de ett stort ansvar i
genomförandet av åtgärdsprogrammet.
I Diagram 6 nedan, presenteras myndigheternas administrativa kostnader för olika
budgetposter. Till stor del härleds kostnader kopplade till Sverige nationella myndigheter på
framtagande av styrmedel. För flera myndigheter har det inte varit möjligt att uppskatta
kostnaderna för deras åtgärder i åtgärdsprogrammet. De myndigheter som vi inte kunnat
uppskatta kostnader för är: Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Läkemedelsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket. Dessa är därför exkluderade
i Diagram 4.

Fördelning av administrativa kostnader per myndighet

Diagram 4 Fördelning av administrativa kostnader på de nationella myndigheter som
ingår i åtgärdsprogrammet. (Kostnader över förvaltningscykeln) Samtliga tal i
diagrammet har avrundats till två värdesiffror.
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Diagram 5 presenterar fördelningen av de fysiska åtgärdskostnaderna på cirka 10 miljarder
kronor över förvaltningscykeln som hamnar på nationella myndigheter. Det är främst genom
fyra poster som kostnader för de nationella myndigheterna kopplas. En övervägande del av
de 10 000 miljonerna hamnar på Trafikverket (cirka 3 700 miljoner kronor), dessa kostnader
härleds främst till förebyggande av vägsaltspåverkan (2 600 miljoner kronor). Kostnaden
härleds till Trafikverkets arbete för att minska påverkan från vägsaltning till grundvattnet.
Resterande cirka 800 miljoner kronor över förvaltningscykeln kopplas till arbetet kring
åtgärder vid olycksrisk vilket syftar till att skärma av föroreningar och förhindra att dessa når
grundvatten. Trafikverket har även kostnader kopplade till åtgärdande av vägtrummor och
vägbankar, på cirka 300 miljoner kronor över förvaltningscykeln.
Posten som benämns ”Övergripande övergödning”, innehåller ersättningen som erhålls
genom LOVA och GJP för att genomföra åtgärder i jordbruket. Dessa cirka 1 800 miljoner
kronor, är den statliga finansieringen som presenterades i Diagram 5 ovan, då man exkluderar
de genomförda åtgärderna. Posten ”Staten övergripande” innehåller de fysiska
åtgärdskostnader som inte kunnat härledas till någon specifik myndighet. I ”Staten
övergripande” ingår kostnader för att genomföra samtliga åtgärder kopplade till
flottledsåterställning. De kostnader på cirka 1 500 miljoner kronor över förvaltningscykeln
som ligger på Havs- och vattenmyndigheten är ersättning som erhålls genom LOVA-anslag
för att genomföra åtgärder mot internbelastning.

Fördelning av kostnader för fysiska åtgärder per myndighet

2 600 000 000

1 500 000 000

Havs- och vattenmyndigheten
Trafikverket
1 800 000 000

Övergödning övergripande

3 700 000 000

Staten övergripande

Diagram 5 Fördelning av de fysiska åtgärderskostnaderna på de nationella myndigheter
som ingår i åtgärdsprogrammet. (Kostnader över förvaltningscykeln)
I Diagram 6 visas fördelningen av de nationella myndigheternas kostnader per budgetpost.
Den största kostnadsposten över samtliga nationella myndigheter är framtagande av
styrmedel. Det handlar om framtagande av helt nya styrmedel, som till exempel utredning
om behovet av en ny avgift eller annat som leder till att målen nås. Det handlar även om
uppdatering av befintliga styrmedel som redan producerats av myndigheterna.
Metodutveckling och vägledningar av olika slag är även de stora poster för de nationella
myndigheterna, även där handlar det om framtagande av nya vägledningar sam uppdatering
av befintliga vägledningar. Skogsstyrelsen har även ansvar för miljötillsyn kopplat till skogen,
dessa kostnader har inte kunnat uppskattas för åtgärdsalternativet. Vidare leder detta till att
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den totala kostnaden för de administrativa kostnaderna för de nationella myndigheterna
förmodligen är underskattat.
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Kostnader för myndigheter fördelat på verksamhetsområde

400 000

Tillsynsvägledning

400 000

Annan vägledning

2 200 000

3 500 000

2 800 000

Styrmedel
Rådgivning

800 000

Planering

400 000

Metodutveckling
Förorenade områden
Kalkning

10 000 000

Diagram 6 Administrativa kostnader för nationella myndigheter fördelat på verksamhetsområde.
Kostnader över cykeln Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror.

Boverket
Boverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär vägledning till länsstyrelser
och kommuner om fysisk planering enligt plan- och bygglag (2010:900) (PBL) och
användningen av regionala vattenförsörjningsplaner med fokus på hantering av
miljökvalitetsnormerna för vatten i dessa frågor.
(

)

Kostnaden för detta beräknas till 0,8 miljoner kronor för förvaltningscykeln 2021–2027. Inga
kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Boverket.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har fyra åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna
handlar om tillsyn och tillståndsprövning inom försvarets område inom verksamheterna
miljöfarlig verksamhet, avlopp och vandringshinder vid vägpassager. Uppgifter saknas om
omfattningen av de åtgärder som ligger inom Försvarsinspektörens ansvarsområde. Inga
kostnader har därför kunnat uppskattas för förvaltningscykeln 2021–2027.
Kostnaderna för fysiska åtgärder vatten inom försvarets ansvarsområde har inte beräknats.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tio åtgärder i åtgärdsprogrammet. Kostnaderna för de
administrativa åtgärderna som ligger myndigheten beräknas till 3,7 miljoner kronor för
förvaltningscykeln 2021–2027.
Åtgärderna omfattar vägledning och tillsynsvägledning inom områdena vattenskydd, små
avlopp, vattenverksamhet, kalkning, vattenplanering och vattenkraftens miljöpåverkan. Inom
arbetet med vägledningar ingår ofta även olika former av informationsspridning, rådgivning
och planering.
Diagram 7 visar hur kostnaderna fördelas mellan verksamhetsområdena.
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Havs-och vattenmyndighetens åtgärder per verksamhetsområde

400 000

400 000

800 000
1 200 000

Tillsynsvägledning

Annan vägledning

Styrmedel

Planering

Kalkning

850 000

Diagram 7 Administrativa kostnader fördelat på budgetposter för Havs- och vattenmyndigheten.
Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror.
Havs- och vattenmyndigheten har också hand om fysiska åtgärder som till exempel åtgärder
kopplade till LOVA-anslaget. Ersättningen som en lantbrukare kan erhålla vid LOVA-anslag
är inte inkluderade i Havs- och vattenmyndighetens administrativa kostnader. I dessa
beräkningar har den ersättningen som erhålls via LOVA-anslag och det som erhålls via den
Gemensamma jordbrukspolitiken slagits samman. Detta då det inte har varit möjligt att
fördela ersättningarna mellan de två finansieringssystemen. I Tabell 6 ovan presenteras en
detaljerad fördelning över vad de två finansieringssystemen behöver täcka för att
åtgärdsbehovet ska kunna uppnås. Det som presenteras i Tabell 6, som statlig finansiering är
inklusive de genomförda åtgärderna vilket innebär att det inkluderar referensalternativet.
Enbart åtgärdsalternativet presenteras i Tabell 9 nedan, där de som härleds till LOVA och GJP
benämns som ”Övergripande övergödning”. Åtgärdsalternativet för åtgärder kopplat till
övergödning, och bör då fördelas på båda finansieringssystemen uppgår till 1 800 miljoner
kronor över förvaltningscykeln.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella kalkningsplanen och det statliga
stödet av våra sjöar och vattendrag. Åtgärden är skriven så att prioriteringar ska göras inom
den befintliga planen så att åtgärderna riktas till vattenförekomster som behöver kalkning för
att för att följa MKN. Därför ingår kostnaderna för kalkningsåtgärderna i referensalternativet
och utgör ingen extra kostnad för detta åtgärdsprogram.

Jordbruksverket
Jordbruksverket har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna omfattar utredning av
styrmedel, vägledning och tillsynsvägledning, kompetensutveckling och rådgivning om
växtnäringsförluster, växtskyddsmedel och fysisk påverkan i jordbrukslandskapet för att
miljökvalitetsnormerna ska följas.
Jordbruksverkets åtgärder omfattar även att viss omprioritering av fördelningen av
åtgärdsbidrag genomförs. Detta innefattar exempelvis prioritering av bidrag från den
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gemensamma jordbrukspolitiken, den omprioriteringen förväntas inte innebära någon
ytterligare kostnad för Jordbruksverket.
Den ersättningen som kan erhållas i bidrag från exempelvis den gemensamma
jordbrukspolitiken är inte inkluderad som en administrativ kostnad utan som en fysisk
kostnad. Dessa kostnader presenteras och förklaras ytterligare i samband med presentation av
Diagram 3 samt under Havs- och vattenmyndigheten ovan.
Kostnaderna för Jordbruksverkets administrativa åtgärder beräknas till 2,1 miljoner kronor för
förvaltningscykeln 2021–2027.

Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att stödja
länsstyrelserna i sin tillsyn över vattenverksamheter samt föra talan i tillstånds- och
omprövningsmål för vattenverksamheter på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Kostnaden för Kammarkollegiet beräknas till 0,4 miljoner kronor.
Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Kammarkollegiet.

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär informera
allmänheten om kemiska produkter. kring framförallt PFAS och växtskyddsmedel.
Kostnaderna för Kemikalieinspektionen beräknas till 0,2 miljoner kronor under
förvaltningscykeln 2021–2027. Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på
Kemikalieinspektionen.

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att arbeta för att
minska påverkan från läkemedelssubstanser på vattenmiljön och kan genomföras med ökad
samverkan och informationsinsatser. Kostnaderna för Läkemedelsverkets åtgärder bedöms
rymmas inom befintlig verksamhet och innebär inga extrakostnader. Inga kostnader för
fysiska åtgärder i vatten faller på Läkemedelsverket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden
innebär utveckling av metoder för släckningsarbete med minskad miljöpåverkan och
information, rådgivning och utbildning om dessa metoder. Kostnaderna bedöms rymmas
inom befintlig verksamhet och innebär inte några ytterligare kostnader. Inga kostnader för
fysiska åtgärder i vatten faller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har tio åtgärder i åtgärdsprogrammet. Naturvårdsverket är vägledande
myndighet för en rad verksamheter. Åtgärderna omfattar vägledning för avloppsreningsverk,
miljöfarliga verksamheter, markavvattningsverksamheter, förorenad mark och hantering av
avfall och massor. Naturvårdsverket ska även utveckla styrmedel för hantering av dagvatten
och inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att den atmosfäriska depositionen
av försurande ämnen minskar. Sammanlagt beräknas kostnaderna för Naturvårdsverket till
5,6 miljoner kronor under vattenförvaltningscykeln 2021–2027. Nedan visas hur kostnaderna
fördelas mellan olika verksamhetsområden inom Naturvårdsverket.
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Naturvårdsverkets kostnader per verksamhetsområde

400 000
400 000
Tillsynsvägledning
Annan vägledning

2 400 000

Styrmedel

2 000 000

Förorenade områden
Metodutveckling
400 000

Diagram 8 Administrativa kostnader fördelat på budgetposter för Naturvårdsverket. Samtliga tal i
diagrammet har avrundats till två värdesiffror.

Naturvårdsverket ansvarar inte för genomförandet av fysiska åtgärder i vatten. Däremot
fördelar myndigheten bidrag till bland annat efterbehandling av förorenade områden vilket
då blir en kostnadspost hos Naturvårdsverket. Det åtgärdsbehov som visas i VISS täcks av
befintligt stödsystem inom förorenade områden och därför ligger kostnaderna inom
referensalternativet. Om åtgärderna prioriteras rätt inom befintligt stödsystem kommer de
rymmas inom referensalternativet och utgör då inte en extra kostnad för detta
åtgärdsprogram. Det kan dock finnas förorenade områden som inte finns i
vattenmyndigheternas underlag som behöver åtgärdas.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har tre åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna innebär att utveckla och
prioritera sin tillsyn, information och kunskapsförmedling samt för tillämpningen av
ekologiskt funktionella kantzoner. Kostnaderna för Skogsstyrelsens arbete med att utveckla
styrmedel för åtgärder i skogsbruket beräknas till 6,5 miljoner kronor under
förvaltningscykeln 2021–2027. Kostnaderna för tillsynen inom skogsbruket faller på
verksamhetsutövarna. Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Skogsstyrelsen.

Statens geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden handlar om
metodutveckling för sanering av mark kopplat till miljögifter och uppgår till cirka 0,7 miljoner
kronor. Myndigheten ansvara inte för genomförandet av fysiska åtgärder.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges geologiska undersökning har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att
utveckla rådgivning och handledning kring sura sulfatjordar. Kostnaderna för SGU beräknas
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till 0,8 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. Inga kostnader för fysiska
åtgärder i vatten faller på Sveriges geologiska undersökning.

Trafikverket
Trafikverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att tillhandahålla
kunskapsunderlag och information om att minska vägars påverkan på vatten. Åtgärden
bedöms rymmas inom befintlig verksamhet och innebär ingen ytterligare kostnad.
Trafikverket är den enda nationella myndighet som också ansvarar för fysiska åtgärder i
vatten i sin roll som verksamhetsutövare. Förebyggande av vägsaltspåverkan, åtgärder vid
olycksrisk, vägtrummor och vägbankar. Det handlar om att åtgärda vägtrummor och att
förebygga föroreningar från vägar. Kostnaden för att genomföra alla identifierade åtgärder
har beräknats till 3 700 miljoner kronor.

Länsstyrelsernas kostnader
I åtgärdsprogrammet finns 12 åtgärder riktade till länsstyrelserna. Åtgärderna handlar om
tillsyn, tillsynsvägledning, rådgivning och planering inom länsstyrelsernas ansvarsområden
för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Länsstyrelsernas kostnader är i huvudsak kostnader för administrativa åtgärder och uppgår
till cirka 690 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. I diagrammet nedan visas
kostnaderna fördelat på verksamhetsområden inom länsstyrelserna.

Administrativa kostnader fördelat på budgetposter per Länsstyrelse

1 800 000

18 000 000

Miljötillsyn

99 000 000

Tillsynsvägledning
Regionala vattenförsörjningplaner

46 000 000
1 300 000

Vattenskyddsområden
Kalkning
Planering

540 000 000

Diagram 9 Fördelning av länsstyrelsernas kostnader per verksamhetsområde. under förvaltningscykeln
2021–2027. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror.

Planering
En av länsstyrelsernas åtgärder innebär att ta ett helhetsgrepp om vattenplaneringen i länet
och att miljökvalitetsnormerna för vatten ingår i olika delar av kommunens verksamhet.
Kostnaden för detta arbete har uppskattats motsvarande en heltidstjänst under ett år på varje
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länsstyrelse. Detta ger en kostnad på totalt 18 miljoner kronor under förvaltningscykeln
2021–2027 för alla 21 länsstyrelser.

Miljötillsyn
Behovet av ökad miljötillsyn hos länsstyrelserna beräknas kosta 99 miljoner kronor. I denna
kostnad ingår tillsyn av miljöfarlig verksamhet med 4,5 miljoner kronor, tillsyn av förorenade
områden med 53,5 miljoner kronor och tillsyn av vägtrummor och vägbankar med 41
miljoner kronor.
Behovet av ökad tillsyn innebär ökade kostnader för länsstyrelserna. Tillsynen ska som
utgångspunkt vara en självfinansierad verksamhet genom att tillsynsavgifter tas ut. För
närvarande, och även historiskt sett, är den tillsyn som utförs av länsstyrelserna främst
händelsestyrd. Länsstyrelsernas resurser för tillsyn av verksamheter och åtgärder med
påverkan på vattenmiljöer används till övervägande del till att hantera den händelsestyrda
tillsynen. Bara en liten del utgör den egeninitierade, systematiska och planerade tillsynen.
Åtgärden i åtgärdsprogrammet innebär att åtgärdstakten inom fler områden behöver öka och
att åtgärdsarbetet behöver bli mer riktat och prioriterat. En ökad andel egeninitierad tillsyn är
en förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna arbeta strategiskt med de vattenförekomster
som behöver åtgärdas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Det leder även till ett
behov av ökade anslag för att kunna prioritera denna typ av tillsyn.
Tillsynsavgifterna för den tillsyn som länsstyrelsernas genomför går in i statskassan och
fördelas sedan ut årligen genom länsstyrelsernas ramanslag. I denna fördelning tas inte
hänsyn till i vilken omfattning varje länsstyrelse bedrivit tillsyn. Det innebär att
länsstyrelserna saknar möjligheter att ta ut full kostnadstäckning för sitt arbete med tillsyn
vilket i sin tur försvårar möjligheterna att utöka den.

Tillsynsvägledning
Länsstyrelserna vägleder kommunerna inom tillsyn av olika verksamheter. Kostnaderna för
att ta vägleda kommunerna beräknas till 46 miljoner kronor under förvaltningscykeln. I dessa
kostnader ingår både att ta fram nytt vägledningsmaterial och att löpande vägleda
kommunerna i arbetet med tillsyn. Kostnaderna kan även variera mycket mellan olika
länsstyrelser.

Vattenskyddsområden
Kostnaderna för länsstyrelsernas arbete med vattenskyddsområden uppgår till 540 miljoner
kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. Det är en av de största kostnaderna för
länsstyrelserna i åtgärdsprogrammet. Att kostnaderna är höga beror på att behovet är stort
och att det inte har kunnat prioriteras tidigare. Klimatförändringar och de senaste årens lokala
förekomster av vattenbrist har satt frågan i fokus.
Arbetet med vattenskyddsområden delas mellan länsstyrelserna och kommunerna.
Fördelningen mellan kommun och länsstyrelse har gjorts utifrån data från
Naturvårdsregistret. Se även ”kommunerna” nedan.
En del av länsstyrelsernas kostnader beror även av kommunernas arbete med vattenskyddet.
Om behovet av vägledning och rådgivning är stort ökar kostnaderna, medan kompletta
underlag från kommunerna minskar belastningen på länsstyrelserna.
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Tillstånd vattenuttag
Arbetet med tillstånd för vattenuttag behöver intensifieras. Ett ökat fokus på vattenuttagen
med särskild inriktning på områden med vattenbrist beräknas innebära kostnader för så väl
länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare. I denna analys har kostnader beräknats för
tillsyn av vattenuttag och för tillståndsprövning. Dessa kostnader belastar dock inte
länsstyrelserna utan har lagts på verksamhetsutövare inom flera branscher då både
tillsynsavgifter och prövningskostnader betalas av dessa. Se vidare under avsnittet
Verksamhetsutövare.

Regionala vattenförsörjningsplaner
Länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner innebär både att ta fram en
plan och att hålla den uppdaterad. De flesta län har tagit fram en plan under föregående
förvaltningscykel men arbetet med uppdatering är ett löpnade arbete. Kostnaden beräknas till
1,3 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.

Kalkning
Länsstyrelsernas arbete med kalkning är sedan länge etablerad. Åtgärden i
åtgärdsprogrammet innebär en anpassning av kalkningsplaner till miljökvalitetsnormerna för
vatten. Kostnaden för att anpassa planen uppskattas kosta 100 000 kronor per län med
kalkningsbehov. Detta innebär en kostnad på totalt 1,8 miljoner kronor under
förvaltningscykeln 2021–2027.

Övrigt
Länsstyrelsernas åtgärder berör även rådgivning till lantbruket, vägledning inom fysisk
planering och förorenade områden. Dessa åtgärder handlar främst om att ta hänsyn även till
miljökvalitetsnormerna för vatten i det arbete som länsstyrelserna redan utför. Dessa åtgärder
bedöms därför inte innebära några extra kostnader för länsstyrelserna utan ryms inom
befintliga resurser.

Regionernas kostnader
I åtgärdsprogrammet finns en åtgärd riktad till regionerna. Åtgärden handlar om
övergripande vattenplanering och riktar sig till regionerna i Stockholm och Skåne. Kostnaden
för åtgärden beräknas totalt till 1,7 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.

Kommunernas kostnader
I åtgärdsprogrammet finns tio åtgärder riktade till kommunerna. Åtgärderna är riktade till
kommunerna i sin myndighetsroll och handlar om miljötillsyn, vattenskydd och vattenuttag,
fysisk planering, vatten-, avlopp- och dagvattenplaner och övergripande vattenplanering.
Nedan redovisas kostnaderna fördelat på olika verksamhetsområden.

193

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

Kommunernas administrativa kostnader per verksamhetsområde

56 000 000

Miljötillsyn
Dricksvattenskydd & vattenuttag

94 000 000

Fysisk planering
250 000 000
13 000 000
35 000 000

Dagvatten och vatten- och
avloppsvattenplaner
Planering

Diagram 10 Fördelning av kommunernas administrativa kostnader per budgetposter (kostnader över
cykeln). Diagrammet visar kostnader som faller på kommunerna i nom de verksamhetsområden där
kostnader har kunnat beräknas. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror

Miljötillsyn
I diagrammet ovan ligger tillsynskostnader på 56 miljoner kronor på kommunerna. Detta
omfattar tillsyn av förorenade områden som saknar ansvarig verksamhetsutövare.
Kommunernas arbete med miljötillsyn inom andra områden antas i denna analys finansieras
av tillsynsavgiften. Kostnaden för miljötillsynen faller därmed på verksamhetsutövaren och
redovisas under rubriken ”Verksamhetsutövare”.
Det finns dock anledning att påpeka att det är kommunfullmäktige som fastställer
tillsynsavgiftens nivå, vilket kan variera mellan kommuner och inte alltid täcker kostnaderna.
Det kan med andra ord finnas behov av skattemedel i de fall som kommunen tar ut taxor som
inte täcker kostnaderna. En del kostnader inom tillsynen tillkommer också då lagstöd saknas
för att ta ut avgifter för vissa kostnader. Ett exempel är ärenden som överklagas. Allt arbete
med ärenden efter att beslutet överklagats kan inte debiteras eftersom ärendet inte längre är
kommunens utan har övergått till nästa instans. Det kan dock finnas arbete och kostnader
kvar på kommunen som till exempel att yttra sig till länsstyrelsen eller bidra med underlag.
För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas behöver miljötillsynen även
utvecklas från att vara i huvudsak händelsestyrd till att bli mer strategiskt planerad. För att
detta ska bli möjligt behövs mer resurser till kommunernas tillsyn.

Dricksvattenskydd och vattenuttag
Kommunernas arbete med dricksvattenskydd omfattar både tillsyn, upprättande och
revidering av vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag.
Arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden innebär kostnader för
kommunerna på cirka 94 miljoner kronor. Arbetet delas mellan länsstyrelserna och
kommunerna och fördelningen av kostnaderna har gjorts med hjälp av data från

194

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

Naturvårdsregistret. Tillsyn inom vattenskyddsområden faller liksom övrig tillsyn på
verksamhetsutövaren genom tillsynsavgiften.
Kommunerna behöver också säkerställa att tillstånd finns för de vattenuttag som behövs för
att trygga dricksvattnet i kommunen. Kostnader för tillståndsprövning uppgår till cirka
300 000 kronor per ärende. Kommunerna kommer i de fall de i sin roll som
verksamhetsutövare inte har tillstånd för sina vattenuttag att behöva stå för denna kostnad.
Detta diskuteras vidare under rubriken ”Verksamhetsutövare”.

Planering
Kommunernas arbete med att ta fram en övergripande planering med
avrinningsområdesperspektiv är en ny åtgärd i åtgärdsprogrammet 2021–2027. Kostnaden
uppskattas till 850 000 kronor per kommun under vattenförvaltningscykeln 2021–2027 vilket
motsvarar totalt cirka 250 miljoner kronor.

Fysisk planering
Kommunernas arbete med fysisk planering kopplat till åtgärdsprogrammet för vatten handlar
om att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten i detalj- och översiktsplaneringen.
Kostnaderna för åtgärden bedöms rymmas inom kommunernas ordinarie arbete med fysisk
planering och innebär inga extra kostnader på grund av åtgärdsprogrammet.

Dagvatten- och vattenplaner
Kommunernas arbete med dagvatten- och vatten- och avloppsplaner innebär kostnader för
kommunerna på cirka 94 miljoner kronor. Den totala kostnaden baseras på antagandet att
30 procent av kommunerna inte har en plan enligt åtgärden sedan tidigare. Kostnaden per
kommun som behöver ta fram en sådan plan har uppskattats till 400 000 kronor per kommun.
Hela kostnaden faller på kommunen.
Kommunerna ansvarar även för fysiska åtgärder när det gäller dagvatten och vägtrummor
relaterat till kommunal väg. Kostnaderna för dagvattenåtgärder uppgår till 2 180 miljoner
kronor under förvaltningscykeln 2021–2027 och kostnader för åtgärdande av vägtrummor till
113 miljoner kronor under samma period.

Kalkning
Kalkningsinsatser finansieras till största delen via det statliga kalkningsbidraget som
administreras av Havs och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Det statliga stödet uppgår
till mellan 85–100 procent av kostnaden. I analysen har antagits att kommunerna själva
behöver bidra med 15 procent vilket innebär 24 miljoner kronor. Då kalkningen redan är en
väl funderande verksamhet och det endast handlar om prioriteringar mellan
vattenförekomster ligger kostnaderna för detta inom referensalternativet och är inte en
kostnad som kommer av åtgärdsprogrammet.

Kostnader för hushåll och verksamhetsutövare
Åtgärdsprogrammet riktar inte åtgärder direkt till verksamhetsutövare eller enskilda men de
är viktiga aktörer i arbetet med att genomföra flera av de fysiska åtgärder i vatten som blir
följden av de åtgärder som riktas till myndigheter och kommuner. Verksamhetsutövare
förväntas också bära de kostnader som uppstår vid till exempel tillsyn och prövning. För till
exempel avloppsreningsverk kommer kostnaden i förlängningen även att belasta enskilda
hushåll genom VA-avgiften.

195

ttenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön

Enligt MB 5 kap 6 § ska ett åtgärdsprogram bland annat innehålla en analys av programmets
konsekvenser från allmän och enskild synpunkt. Åtgärdsprogrammet riktar sig till
myndigheter och kommuner och är av denna orsak av övergripande karaktär. De
administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta innebär en relativt
stor frihet att välja styrmedel för att få till stånd lämpliga fysiska åtgärder i vatten. En
anledning till att vattenförvaltningens åtgärdsprogram inte riktar sig till enskilda är att det
inte kan överklagas.
Åtgärdsprogrammets konsekvensanalys utgår från antaganden om vilka åtgärder som blir
aktuella och därmed även vilka åtgärdskostnader som olika samhällssektorer kan komma att
få. Detta är så nära som det är möjligt att komma konsekvenser för enskild för ett så pass
omfattande åtgärdsprogram med en mångfald av valmöjligheter för de myndigheter och
kommuner som är ansvariga för genomförande av åtgärdsprogrammet.
Med enskild avses här de hushåll och fastighetsägare som berör av åtgärdsprogrammet.
I Tabell 7 visas fördelningen av kostnader för de administrativa respektive fysiska åtgärder i
vatten som faller på enskilda.

Enskildas kostnader per analysområde för administrativa åtgärder
Analysområde

Administrativa

Fysiska åtgärder i vatten

kostnader

kostnader

Avloppshantering

880 000 000

2 900 000 000

Jordbruk
Miljöfarliga verksamheter
samt övrig signifikant
påverkan
Tätortsbebyggelse, vägar

220 000 000

etcetera
Skogsbruk
Vattenförsörjning
Vattenkraft
Summa

≈ 880 000 000

≈ 3 100 000 000

Tabell 7 Fördelning av enskildas kostnader per analysområde för administrativa åtgärder. (Kostnader
över förvaltningscykeln Tabellen visar de kostnader som har beräknats falla på enskilda inom de olika
analysområdena. Tomma rader innebär att inga kostnader för det analysområdet beräknas falla på
enskilda. Vad som ingår i respektive kostnad förklaras nedan. Samtliga tal i tabellen har avrundats till
två värdesiffror.

Hushåll och fastighetsägare
Administrativa kostnader riktade till länsstyrelserna och kommunerna kopplade till avlopp
och dricksvattenförsörjning kommer sannolikt att bäras av hushållen i form av höjd VA-taxa.
Åtgärderna omfattar tillsyn och prövning av små avlopp. Den ökade tillsynen förväntas leda
till fler prövningsärenden vilket också har tagits med i beräkningarna.
Kostnader för administrativa åtgärder kopplade till små avlopp uppgår till 850 miljoner
kronor. Fysiska åtgärder kopplade till små avlopp förväntas hushållen betala. Denna kostnad
dominerar hushållens kostnader för fysiska åtgärder och uppgår till 2 600 miljoner kronor.
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Även kostnader för åtgärder i kommunala reningsverk och åtgärder för dagvatten kan i
förlängningen komma att hamna på hushållen i form av en höjd VA-taxa.
Fysiska åtgärder för vägtrummor och vägbankar för enskilda vägar. Kan finansieras delvis
genom LOVA men den fördelningen har inte varit möjlig att göra.

Verksamhetsutövare
En rad verksamhetsutövare producerar samhällsviktiga varor och tjänster, men ger samtidigt
upphov till negativ påverkan på vattenmiljön. Exempel på sådana verksamheter är industri,
skogsbruk och lantbruk. Även om åtgärdsprogrammet inte direkt riktar sig till
verksamhetsutövare så är de viktiga aktörer i genomförandet av fysiska åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Verksamhetsutövare förväntas bära kostnader för
administrativa åtgärder som till exempel prövningskostnader och tillsynsavgifter.

Verksamhetsutövares kostnader per analysområde för fysiska åtgärder
Analysområde

Administrativa kostnader

Avloppshantering
Jordbruk

Fysiska åtgärder i vatten
kostnader

25 000 000

720 000 000

170 000 000

1 300 000 000

Miljöfarliga verksamheter
samt övrig signifikant

2 200 000 000

påverkan
Tätortsbebyggelse, vägar

460 000 000

etcetera
Skogsbruk

52 000 000

Vattenförsörjning

2 100 000 000

450 000 000

Vattenkraft
Summa

≈ 700 000 000

≈ 6 800 000 000

Tabell 8 Fördelning av verksamhetsutövares kostnader per analysområde för fysiska åtgärder.
(Kostnader över förvaltningscykeln Tabellen visar de kostnader som har beräknats falla på
verksamhetsutövare inom de olika analysområdena. Tomma rader innebär att inga kostnader beräknas
falla på verksamhetsutövaren inom det området. Vad som ingår i respektive kostnad förklaras nedan.
Samtliga tal i tabellen har avrundats till två värdesiffror.
Avlopp. Tillsyn av avloppsreningsverk innebär en kostnad för kommunala bolag. Även
fysiska åtgärder för att öka eller anpassa reningen i avloppsreningsverken innebär kostnader
för de kommunala avloppsbolagen.
Jordbruk. Åtgärder riktade till Jordbruksverket och länsstyrelserna förväntas leda till
kostnader för lantbruket. Administrativa kostnader inom lantbruket är framförallt kopplade
till tillsyn av hästgårdar och minskad näringsläckage (inklusive växtskydd).
Lantbrukets verksamhetsutövare bär också kostnaderna för vattenuttag. Dessa kostnader har
dock inte varit möjliga att uppskatta då det inte går att avgöra vilken verksamhetsutövare
kostnaden faller på, om det är enskilt eller kommunalt vatten.
Kostnader för fysiska åtgärder inom lantbruket innebär till viss del en nettointäkt för
lantbruket. Detta beror på den produktionsökning som exempelvis strukturkalkning kan leda
till. Även en del av kostnaderna för återställande av vattendrag tillfaller verksamhetsutövare
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inom lantbruket. Kostnader för fysiska åtgärder inom lantbruket beräknas till cirka 1 300
miljoner kronor, vilket inkluderar internbelastning och den medfinansiering som behövs för
att få stöd inom Landsbygdsprogrammet och LOVA.

Kostnader per aktör för administrativa och fysiska åtgärder i vatten.
Administrativa
åtgärdskostnader
Myndighetsfördelning
Boverket

Kostnader över
förvaltningscykeln

Fysiska åtgärdskostnader
Kostnader över

Årskostnader

förvaltningscykeln

800 000

Energimyndigheten
Försvarsinspektören
för hälsa och miljö
Havs- och
vattenmyndigheten

3 700 000

Jordbruksverket

2 100 000

Kammarkollegiet

400 000

Kemikalieinspektionen

210 000

82 000 000

1 500 000 000

370 000 000

3 700 000 000

453 000 000

5 200 000 000

260 000 000

1 800 000 000

140 000 000

2 600 000 000

Läkemedelsverket
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
Naturvårdsverket

5 500 000

Skogsstyrelsen

6 500 000

Sveriges geologiska
undersökning
Statens geotekniska
institut

800 000
700 000

Trafikverket
Summa myndigheter

20 710 000

Övergripande
övergödning
Staten Övergripande
Regioner

1 700 000

Länsstyrelser

710 000 000

Summa staten

732 410 000

853 000 000

9 600 000 000

Kommuner

450 000 000

160 000 000

2 300 000 000

Enskilda

850 000 000

590 000 000

2 200 000 000

Verksamhetsutövare

500 000 000

1 000 000 000

7 000 000 000

≈ 2 800 000 000

≈ 2 000 000 000

≈ 22 000 000 000

Totalt

Tabell 9 Kostnader per aktör för administrativa och fysiska åtgärder i vatten
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Miljöfarlig verksamhet. Åtgärder riktade till länsstyrelserna, kommunerna och
försvarsinspektören för hälsa och miljö för att minska utsläpp från punktkällor och diffusa
källor leder till kostnader som väntas falla på industrierna. I denna analys har kostnaderna för
tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet lagts på länsstyrelserna eftersom det idag inte
finns tillräckliga incitament för länsstyrelserna att ta ut tillsynsavgift från
verksamhetsutövare. Det kan dock mycket väl vara så att vissa län tar ut tillsynsavgifter av
verksamhetsutövaren. Vid vissa prövningsprocesser kan det även bli verksamhetsutövaren
som får stå för samtliga kostnader kopplat till prövningen, men den uppdelningen har inte
varit möjlig att göra. Det är såtillvida, i denna analys, de fysiska åtgärderna som kopplas till
dessa verksamheter som faller på verksamhetsutövaren, som uppgår till 2 200 miljoner
kronor.
Tätortsbebyggelse, vägar etcetera. Kostnader för hanteringen av vägtrummor för skogsvägar
som ägs av skogsföretag och anläggande av båtbottentvätt uppgår till sammanlagt 460
miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.
Skogsbruk. Åtgärder riktade till Skogsstyrelsen och länsstyrelserna förväntas leda till
kostnader för verksamhetsutövare inom skogsbruket. Kostnader för administrativa åtgärder
som faller på verksamhetsutövare är tillsynsavgift kopplat till markavvattning. Troligen
hamnar också en del kostnader för tillstånd för vattenuttag här men dessa har dock inte varit
möjliga att uppskatta.
Kostnader för fysiska åtgärder inom skogsbruket är exempelvis restaurering av askåterföring
och ekologiskt funktionella kantzoner. Kostnaden för fysiska åtgärder inom skogsbruket
beräknas till 2 100 miljoner kronor.
Vattenförsörjning. Åtgärder riktade till länsstyrelser och kommuner förväntas leda till
kostnader även för verksamhetsutövare inom vattenförsörjning. Hit hör till exempel
kommunala VA-bolag. I de fall tillstånd saknas för vattenuttag kommer kostnader för
tillståndsprövning att falla på verksamhetsutövaren. Kostnaden för en tillståndsprövning
uppskattas till 300 000 kronor per ärende. Hur många sådan fall det finns är osäkert men i den
årliga rapporteringen till vattenmyndigheterna uppges 750 kända vattenuttag sakna tillstånd.
Kostnaden för att pröva dessa skulle uppgå till 225 miljoner kronor. Troligen är inte alla dessa
kopplade till miljökvalitetsnormerna och det är också osäkert hur många av dessa som skulle
genomföras oberoende av åtgärdsprogrammet. I analysen hamnar även en kostnad som
kopplar till att säkerställa kvantitativ status på verksamhetsutövare. Kostnaden uppgår till
cirka 220 miljoner kronor.
Tillsyn inom befintliga vattenskyddsområden kommer också att innebära kostnader för
verksamhetsutövare av olika slag genom tillsynsavgiften. Dessa har inte kunnat fördelas på
respektive verksamhet.

Sammanfattning av fördelningsanalysen
Sammanfattningsvis ligger stora kostnader på staten med kostnader på drygt 10 miljarder
kronor för fysiska åtgärder och cirka 730 miljoner kronor för administrativa åtgärder under
förvaltningscykeln 2021–2027. De statliga kostnaderna hamnar på nationella myndigheter,
länsstyrelser och regioner.
Även kommunerna bär stora kostnader för åtgärdsprogrammets genomförande. Deras
samlade kostnader uppgår till 2 750 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.
Verksamhetsutövare och enskilda i form av hushåll belastas också av åtgärdsprogrammets
åtgärder. Deras kostnader för fysiska åtgärder i vatten uppskattas till cirka 7 miljarder kronor
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(verksamhetsutövare) respektive 2 200 miljoner kronor (enskilda). Administrativa
åtgärdskostnader som drabbar dessa aktörer är tillsyns- och prövningskostnader. Dessa
uppgår till 500 miljoner kronor (verksamhetsutövare) respektive 850 miljoner kronor
(enskild).
Tabell 9 sammanfattar kostnaderna per aktör för både administrativa och fysiska åtgärder.
Observera att de fysiska kostnaderna presenteras både som årliga kostnader och som
totalkostnader för förvaltningscykeln 2021–2027.

3.5 Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder
Finansieringen av åtgärdsprogrammet kan delas upp i kostnader för administrativa
respektive fysiska åtgärder. De administrativa åtgärderna är de åtgärder som riktas till
myndigheter och kommuner och som krävs för att få fysiska åtgärder i vatten på plats. Ett
exempel är att kommunerna bedriver tillsyn vilket leder till att verksamhetsutövare vidtar
åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan.
Myndigheters och kommuners finansiering av styrmedel sker inom ramen för ordinarie
budgetprocess för anslag, avgifter och inomstatliga bidrag från andra myndigheter. Den följer
i övrigt bemyndiganden och regleringsbrev från regeringen. Finansiering av fysiska åtgärder
ska enligt vattendirektivet och vattenförvaltningsförordning en bland annat bygga på
principerna om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör
hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I MB står att ”alla som bedriver en
verksamhet. skall vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Principen om att
förorenaren betalar kan från 2019 implementeras strikt om det behövs för att följa en
gränsvärdesnorm, då genom att ställa långtgående krav vid en avvägning enligt MB.
(

)

(

)

Återflöden av EU-medel från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och europeiska
fiskerifonden kan förstärka finansiering av framförallt fysiska åtgärder. Medfinansiering är en
förutsättning för att Sverige ska kunna tillgodogöra sig medel från de flesta av fonderna i EUbudgeten. Ramprogrammen för forskning kan bidra till att nya och förbättrade åtgärder tas
fram.
Resterande del av kapitlet kommer att belysa hur vattenvårdande åtgärder finansieras i
Sverige. De åtgärder som avses är inte enbart åtgärder som ingår i vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram utan alla åtgärder som genomförs med syfte att främja Sveriges vatten är
inkluderade.

Flera olika finansieringskällor
Finansiering av fysiska åtgärder i vatten sker primärt genom något av följande:

•
•

Principen att förorenaren betalar med full, delvis eller ingen överföring av kostnaden till
konsument eller fastighetsägare,
Återflöden från EU-fonder som utbetalas som bidrag med olika grad av medfinansiering
från staten eller myndigheter,

•

Statliga anslag som betalas ut som bidrag med olika grad av medfinansiering, eller

•

Medel från ideella fonder.

Nedan presenteras ett antal diagram, med syfte att illustrera den befintliga finansieringen av
vattenvårdande åtgärder i Sverige. Redovisningen gör inte anspråk på att vara komplett eller i
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alla delar jämförbar, utan syftar till att ge en allmän uppfattning av kostnadernas storlek
under ett kalenderår. Värt att notera är att finansieringen av vattenvårdande åtgärder i
Sverige som presenteras nedan generellt inte är utformad för att nå miljökvalitetsnormen för
vatten. Dessa anslag kan ha andra syften som miljöskydd, produktionsstöd eller att främja
biologisk mångfald. Att beakta målen inom vattenförvaltningen kan vara ett delmål eller, i
vissa fall, en positiv bieffekt av vissa anslag. Hur stor del av dessa anslag som faktiskt
påverkar miljökvalitetsnormen för vatten går inte att säga. Om inget annat anges så
härstammar alla siffror från 2018.
Finansieringen av vattenvårdande åtgärder under 2018, beräknas uppgå till cirka 36 miljarder
kronor. I denna summa är inte alla branscher och sektorer representerade på grund av bristen
av tillgängligt underlag. Kostnadsunderlag saknas för åtgärder i exempelvis lantbruket,
skogsbruket, vattenbruket och försvarets efterbehandling av förorenade områden.
Den befintliga finansieringen av vattenvårdande åtgärder kan fördelas på grundläggande
respektive kompletterande åtgärder samt tillsyn och övriga åtgärder. Grundläggande
åtgärder är de åtgärder som bedöms rymmas inom den befintliga lagstiftningen och den
fysiska tillämpningen av den. Kompletterande åtgärder är de åtgärder, utöver de
grundläggande, som bedöms vara nödvändiga för att följa miljökvalitetsnormerna.
Under 2018 uppgick de grundläggande åtgärderna till cirka 33 400 miljoner kronor (94
procent), de kompletterande åtgärderna till cirka 1 600 miljoner kronor (fyra procent) och
övriga åtgärder till cirka 700 miljoner kronor (två procent).

Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av
genomförande av grundläggande åtgärder
I Diagram 11 nedan presenteras finansieringen av de grundläggande åtgärderna. Till vänster
är finansieringen uppdelad i tre poster; vatten och avlopp, miljöskydd industri och
vattenkraft. Till höger specificeras kostnader för vatten och avlopp fördelat på sex poster;
dricksvattenförsörjning, avloppsvatten, vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät samt
drift och investeringar för små avlopp. Finansiering av vattenvårdande åtgärder inom
skogsbruket och lantbruket har inte kunnat uppskattats; en diskussion kring kostnadernas
storlekar förs nedan.
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Grundläggande vattenvårdande åtgärder

Diagram 11 Grundläggande vattenvårdande åtgärder, redovisat i miljoner kronor.
Miljöskydd industri: Inom industrin genomförs vattenrelaterade åtgärder för nästan 4
miljarder kronor årligen. Detta är baserat på SCB:s statistik över branscherna med SNI-kod 0709, 10-33 samt 35-36. Kostnaderna fördelas över fyra industrisektorer; mineralutvinning (300
miljoner kronor), tillverkning (2 300 miljoner kronor), el- , gas- och värmeverk samt
vattenverk (800 miljoner kronor) och övriga industrier (450 miljoner kronor). Dessa
miljöskyddskostnader inkluderar både investeringar och löpande kostnader som riktar sig
mot åtgärder för att minska utsläpp till vatten (SCB 2019 – webbsida miljöräkneskaper).
Vattenkraft: Finansieringen av de vattenvårdande åtgärderna inom vattenkraft utgår från de
bygdemedel som finns inom sektorn samt kostnaden kopplade till prövningar för
länsstyrelserna. Bygdemedel är pengar som kan sökas för bygder som är påverkade av
utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska vara riktade mot investeringar som betraktas ha
allmän nytta i bygden. I och med den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP)
kommer även antalet prövningar öka succesivt. Då kartläggningen representerar 2018 har
kostnader kopplat till NAP:en exkluderats. Under 2018 uppgick kostnaderna inom vattenkraft
till cirka 160 miljoner kronor.
Infrastruktur: Finansiering av åtgärder som kan kopplas till vatten inom sektorn för
infrastruktur är i denna presentation inte heltäckande. Siffrorna representerar enbart det som
rapporterats till EU, vilket är åtgärdande av vattenhinder för fisk och andra vattenlevande
organismer samt vattenskydd i det befintliga väg- och järnvägsnätet. Betydande resurser
läggs därutöver på skydd av vatten och vattenanknutna värden i en mängd nybyggnads- och
underhållsprojekt. Dessa åtgärder ingår i Sveriges genomförande av vattendirektivet . Posten
uppskattas till cirka 100 miljoner kronor, under 2018. Kostnaden är beräknad som ett
genomsnitt för de senaste sju åren, eftersom det saknas siffror för 2018 (Trafikverket, 2020).
(

)

Vatten och avlopp: Finansiering av vattenvårdande åtgärder inom vatten och avlopp grundar
sig på schablonberäkningar för investeringar och driftskostnader kopplade till små avlopp
samt information från Svenskt Vatten och deras årliga VASS-enkät. Dessa kostnader
representerar de totala drifts-, underhålls- och investeringskostnaderna som finansierats
under 2018. Dessa kostnader kan därmed inte direkt kopplas till att vara vattenvårdande, utan
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har primärt en indirekt påverkan på vatten. De årliga kostnaderna för vatten och avlopp
uppgick till cirka 29 300 miljoner kronor under 2018. Storleken på kostnaderna kopplat till
vatten och avlopp beror på behovet av ett fungerande va-system och den positiva effekten på
miljökvalitetsnormer, MKN, är primärt en bieffekt. De kostnader som är kopplade till vatten
och avlopp är inkluderade trots att det är lagkrav och att det inte finns en direkt koppling till
MKN. Detta då vatten och avlopp är en stor källa till närsaltspåverkan och funktionerna inom
vatten och avlopp har en positiv miljöpåverkan på vatten.
Dricksvattenförsörjning: Kostnaden innefattar både drifts- och underhållskostnader för
produktion och rening av dricksvatten och uppgick till cirka 2 300 miljoner kronor.
Hanteringen av dricksvatten är en vital samhällsfunktion som indirekt kan kopplas till att
vara vattenvårdande (Svenskt Vatten, 2019).
Avloppsvatten: Kostnaden som kopplas till avloppsvatten omfattar drifts- och
underhållskostnader för rening av spillvatten, vilket uppgick till cirka 4 miljarder kronor.
Hantering av avloppsvatten är även det en vital samhällsfunktion som styrs utifrån MB,
nitratdirektivet och avloppsdirektivet. På samma sätt som dricksvattenförsörjning, har
hanteringen av avloppsvatten en bieffekt som är vattenvårdande (Svenskt Vatten, 2019).
Vatten- och avloppsreningsverk: Kostnader som kopplas till vatten- och avloppsreningsverk
innefattar ny- och reinvesteringar som gjorts under 2018, samt till- och ombyggnationer av
vatten- och reningsverk. Under 2018 uppgick dessa kostnader till cirka 7 600 miljoner kronor,
vilket är en markant ökning från 2017 då motsvarande siffra uppgick till 4 400 miljoner
kronor. Reinvesteringar avser en investering som i huvudsak leder till ett utbyte av uttjänta
anläggningar till en motsvarande anläggning, med motsvarande kapacitet/funktion och
kvalitet (Svenskt Vatten, 2019).
Ledningsnät: Kostnader för ledningsnät inkluderar investeringar och reinvesteringar som
gjorts för vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt pumpstationer och reservoarer.
Kostnaderna kopplade till ledningsnät uppgick under 2018 till cirka 9 500 miljoner kronor
(Svenskt Vatten, 2019).
Små avlopp (investeringar): Denna siffra representerar de årliga investeringarna som görs på
små avlopp i Sverige. Kostnaden beräknas med hjälp av antal beviljade tillstånd och en
schablon för årliga investeringskostnader. Schablonkostnaden som ska representera
investeringskostnaden för små avlopp är beräknad till cirka 100 000 kronor per avlopp. Då det
beviljades cirka 20 000 tillstånd under 2018 beräknas den årliga kostnaden för investeringar
kopplat till små avlopp till cirka 2 miljarder kronor (VVS-Fabrikanternas råd, 2018; VISS).
Små avlopp (drift): Driftskostnaden för små avlopp är beräknad genom en årlig schablon för
respektive avlopp. I Sverige finns det cirka 950 000 avlopp, och den årliga schablonkostnaden
för drift av små avlopp är uppskattad till 4 000 kronor.
Den totala driftskostnaden för Sveriges alla små avlopp beräknas till cirka 3 800 miljoner
kronor (VVS-Fabrikanternas råd, 2018; VISS).
Jordbruk: I nuläget finns det begränsat med tillgänglig statistik som ger en helhetsbild av de
vattenvårdande åtgärder som genomförs inom lantbruket. I Sverige finns det mer än 60 000
lantbrukare och alla genomför i olika grad och på olika sätt åtgärder riktade mot vatten. Det
finns en stor påverkan på miljön från odlingen både vad gäller land och vatten. Framförallt
kopplas miljöpåverkan till övergödningsproblematik. Då en stor andel av Sveriges
livsmedelsproduktion sker inom lantbruket , bör aspekter av lantbruket betraktas som
samhällsviktig verksamhet. Många av de vattenvårdande åtgärderna som sker inom
lantbruket finansieras av statliga medel inom landsbygdsprogrammet (LBP, lokala
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vattenvårdande åtgäder (LOVA) och lokala naturvårdande åtgärder (LONA). Dessa
bidragsformer är inkluderade i de kompletterande vattenvårdande åtgärderna och kommer
diskuteras mer genomgående i det avsnittet. LEVA, lokalt engagemang för vatten är
ytterligare en pågående satsning som riktar sig mot åtgärdssamordnare för att skapa ett
kostnadseffektivare arbetssätt med att styra rätt åtgärd till rätt plats. De åtgärder som inte
bekostas med statliga medel bekostas av lantbrukarna i form av efterlevnad av lagstiftning
som syftar till att skydda vatten. Lantbrukarna gör i olika grad också frivilliga åtgärder och
bidrar med en egeninsats i vissa av LOVA och LBP-stödformerna. Ytterligare ett styrmedel
som är en mellan form mellan krav och frivillighet utgörds av de olika marknadskoncept där
krav ställs på att utföra odlingsåtgärder för att skydda vattnet. Sådana åtgärder finns
exempelvis inom Svensk Sigills certifiering och inom Lantmännens odlingskoncept,
”Ett vänligare vete”.
Skogsbruk: I dagsläget finns det begränsad statistik för att skapa en helhetsbild över de
vattenvårdande åtgärder som genomförs i skogsbruket. Under 2015, bestod Sveriges areal av
cirka 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark, mellan åren 2012 och 2016 slutavverkade
årligen omkring 180 000 hektar skogsmark i Sverige (SCB, 2019a). Motsvarande siffra för
gallringar är 325 000 hektar (Skogsstyrelsen 2020). Liksom lantbruket har skogsbruket en
påverkan på miljön både på land och i vatten. Påverkan i vatten innefattas framförallt av
försurning, övergödning, urlakning av kvicksilver och minskad konnektivitet. Även
närområdet runt sjöar och vattendrag kan påverkas om inte tillräckliga kantzoner lämnas.
Enlig skogsvårdslag (1979:429) , har skogsägare som brukar sin skog en skyldighet att lämna
hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i samband med skogsbruksåtgärder. Hänsyn ska
lämnas upp till en viss nivå, en intrångsbegränsning. I fall då mer hänsyn än
intrångsbegränsning är en nödvändighet, har skogsägare ingen skyldighet att lämna det.
Hänsynen ska skydda intilliggande vatten men även våtmarker, hänsynskrävande biotoper,
äldre träd och kulturmiljöer. Till stor del är det alltså skogsägare som står för kostnaderna av
de vattenvårdande åtgärder som genomförs i skogsbruket. Åtgärder som att lämna en
kantzon, undvika körskador, lämna grenar och toppar eller att återföra aska ingår i den
hänsyn som tas för att skydda skogens vatten. Av tillgänglig statistik går det inte utröna hur
stor andel av den hänsyn som tas inom skogsbruket som syftar till att skydda vatten.
Bristande konnektivitet har främst orsakats av fellagda vägtrummor under bilvägar i skogen.
Till stor del är det skogsbolagen själva som åtgärdar dessa fellagda vägtrummor. Ett Lifeprojekt har även åtgärdat en mängd fellagda vägtrummor i norra Sverige. Finansieringen av
det projektet stod EU, svenska myndigheter och skogsbolagen för.
(

)

Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av
genomförande av kompletterande åtgärder
I Diagram 12 nedan, presenteras de kompletterande åtgärderna fördelade på tolv poster. Den
totala årliga finansieringen av kompletterande åtgärder uppgick till cirka 1 600 miljoner
kronor under 2018. Alla kostnader är inklusive medfinansiering och andelen medfinansiering
varierar beroende på finansieringspost. De anslag som finansierar de kompletterande
åtgärderna kan inte direkt kopplas till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och MKN.
Primärt representerar finansieringen kostnader som kan kopplas till att vara vattenvårdande.
Kostnaderna inkluderar det som direkt kopplas till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
och MKN, men inte uteslutande. Finansieringen inkluderar även sådant som exempelvis kan
härledas till MB.
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Kompletterande vattenvårdande åtgärder

Diagram 12 Kompletterande vattenvårdande åtgärder, redovisat i miljoner kronor.
Landsbygdsprogrammet: Under 2018 uppgick miljöinvesteringar och miljöersättningar inom
landsbygdsprogrammet till cirka 130 miljoner kronor (inklusive medfinansiering).
Miljöinvesteringar omfattar främst finansiering av åtgärderna våtmark, fosfordammar och
tvåstegsdiken. Miljöersättning går primärt till skötsel av våtmarker samt skyddszoner.
Minskat kväveläckage inom landsbygdsprogrammet betraktas också som en miljöersättning.
Åtgärderna som finansieras inom denna post är primärt odling av fånggrödor och
vårbearbetning. Under 2018 uppgick posten till cirka 190 miljoner kronor (Asplund &
Svensson, 2018).
Greppa näringen: Den årliga finansieringen som kan kopplas till åtgärder som berör vatten
inom Greppa näringen uppgick till cirka 40 miljoner kronor under 2018. Detta omfattar
rådgivning, kompetensutveckling, löner samt material- och aktivitetskostnader
(Jordbruksverket, 2020b)
Kalkning: Finansieringen baseras på kostnader för kalkningsåtgärder som genomförs med
bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Primärt är det länsstyrelserna som styr det
operativa miljöarbetet och kommunerna som ansvarar för genomförandet och
detaljplaneringen. Under 2018 uppgick kostnaderna till cirka 180 miljoner kronor, inklusive
medfinansiering. Kostnaderna inkluderar bland annat effektuppföljning, spridningskontroll
och biologisk återställning (Havs- och vattenmyndigheten, 2019c).
Efterbehandlingsåtgärder: Den uppskattade finansieringen av efterbehandlande åtgärder av
förorenade områden avser de statliga medel som Naturvårdsverket ansvarar för. För många
av dessa områden finns det inte längre någon utpekad verksamhetsutövare som kan hållas
ansvarig, varav de faller under statligt ansvar för att åtgärdas. Det är primärt via
utgiftsområde 20, anslag 1:4 ”sanering och återställning av förorenade områden” och
anslagspost 1, som finansieringen sker. Under 2018 uppgick kostnaderna exklusive
medfinansieringen till cirka 430 miljoner kronor för de åtgärder som genomfördes genom
Naturvårdsverkets anslagspost 1. Inklusive medfinansiering uppgick kostnaderna till cirka
510 miljoner kronor. Sifforna baseras på de beslutade åtgärderna som hade ett utfall under
2018. Alla efterbehandlingsåtgärder genomförs inte främst med tanke på
miljökvalitetsnormer, men posten är inkluderad då närliggande vatten är recipient för de
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oönskade ämnena som åtgärdas. Efterbehandlingsåtgärderna betraktas därmed ha en indirekt
effekt på vatten. En del av anslaget riktas även till administrativt arbete (cirka 25 procent) där
bland annat utredningar ingår.
Särskilda satsningar: Denna post ersatte den tidigare posten särskilda åtgärdsprojekt från och
med 2018. Båda dessa poster finansieras av Havs- och vattenmyndigheten via anslag 1:11,
villkor ett. Under 2018 prioriterades bidraget enbart till åtgärder riktade mot restaurering av
vattendrag, en kostnad som uppgick till cirka tio miljoner kronor. Utöver dessa tio miljoner
betalades ytterligare tio miljoner till särskilda projekt gällande hotade arter, kostnader som
fanns kvar från tidigare år. Under 2018 uppgick därmed kostnaden till cirka 20 miljoner
kronor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d).
Fiskevård: Den årliga finansieringen av fiskevård omfattar här enbart de kostnader som
Havs- och vattenmyndigheten finansierar via anslag 1:11, villkor fyra. Under 2018 uppgick
kostnaden till cirka 60 miljoner kronor inklusive medfinansiering. Åtgärderna som ingår är
bland annat bildande eller ombildande av fiskevårdsområden, fisketillsyn samt utsättning av
fisk (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d).
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA): Finansiering av LOVA-bidraget sker via anslag 1:11,
villkor 2 via Havs- och vattenmyndigheten. LOVA-bidraget finansierar som mest 90 procent
av ett projekt, men generellt 80 procent. Dessa beräkningar utgår från att LOVA-bidraget
finansierar 80 procent, och resterande 20 procent finansieras av respektive bidragstagare.
Under 2018 uppgick det totala bidragen inklusive medfinansiering till cirka 120 miljoner
kronor, av dessa beräknas medfinansieringen vara cirka 25 miljoner kronor (Havs- och
vattenmyndigheten, 2019d).
Lokala naturvårdssatsning (LONA): LONA-bidraget ingår i Naturvårdsverkets anslag 1:3 ”
åtgärder för värdefull natur”. Under 2018 öppnades möjligheten för bidraget att finansiera
anläggning av våtmarker. Den årliga finansieringen för 2018 inklusive medfinansiering
uppgick till cirka 270 miljoner kronor. Av dessa 270 miljoner kronor riktades cirka 155
miljoner kronor till finansiering av våtmarker. Dessa beräkningar utgår från att LONAbidraget finansierar 90 procent av åtgärder riktade mot våtmarker och 50 procent för
resterande åtgärder. Detta innebär att av de 270 miljoner kronor som beräknats för 2018
uppgick Naturvårdsverkets andel till cirka 195 miljoner kronor (Naturvårsdverket, 2019e).
Lokalt engagemang för vatten (LEVA): Mellan 2018 och 2020 uppgår finansieringen totalt till
cirka 27 miljoner kronor (cirka tio miljoner kronor per år), vilket huvudsakligen ska finansiera
löner för åtgärdssamordnare i specifika pilotområden. I nuläget finns det cirka 20
pilotområden i Sverige. LEVA-bidraget kan kombineras med bidrag från
landsbygdsprogrammet.
EU-fonder: Via olika EU-fonder finns det möjlighet att finansiera olika projekt, däribland LIFE
och Interreg-projekt. Uppskattad kostnad baseras på kostnader för de projekt som Havs- och
vattenmyndigheten medfinansierar via anslag 1:11, villkor tolv. Under 2018 finansierade
Havs- och vattenmyndigheten en mängd LIFE-projekt samt Interreg-projekt. Finansieringen
uppgick till cirka 80 miljoner kronor inklusive Havs- och vattenmyndighetens
medfinansiering (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d).

Övriga åtgärder
Det finns även åtgärder som inte kan anses falla in under vare sig grundläggande eller
kompletterande åtgärder. Det rör sig om kostnader för tillsyn, övervakning och forskning
samt vattenvårdande åtgärder som finansieras av ideella fonder. Dessa poster uppgick till
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cirka 700 miljoner kronor totalt under 2018. Kostnader för tillsyn baseras på
vattenmyndigheternas enkät till kommunerna samt återrapporteringen till
vattenmyndigheterna från länsstyrelserna. Kostnaden för kommunernas tillsyn beräknades
till cirka 210 miljoner kronor medan länsstyrelsernas kostnad beräknades till cirka 120
miljoner kronor. Kostnaderna för miljöövervakning beräknades till cirka 270 miljoner kronor
och finansieras med statliga medel samt av verksamhetsutövare. Kostnadsuppskattningarna
baseras på Miljöövervakningsutredningen (SOU 2019:22) samt Naturvårdsverkets
regleringsbrev från 2016 och 2018 (Regeringen, 2016b; Regeringen, 2018).

Förväntad utveckling
Finansieringen av vattenvårdande åtgärder är i ständig förändring. Detta syftar inte
uteslutande på de åtgärder som återfinns i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram utan alla
åtgärder som genomförs med syfte att främja Sveriges vatten. Finansieringsmöjligheter genom
statliga medel omfördelas och justeras så gott som varje år. Utöver inflationsjusteringar av de
statliga medlen och finansieringsmöjligheterna, så har vissa poster ökat markant mellan 2018
och 2020. Bland annat har stödet för LOVA-projekt ökat från 2018 års 100 miljoner kronor till
cirka 250 miljoner kronor för 2020. Trots att viss finansiering ökar så är det inte tillräckligt för
att förhindra den negativa miljöpåverkan och att uppnå god status i alla vattenförekomster.
Fler åtgärder krävs för att uppnå nationella miljömål och internationella överenskommelser så
som det svenska betinget för näringsämnen i Baltic Sea Action Plan (BSAP). Behovet av
övervakning är också något som ständigt växer, vilket även visat sig i detta åtgärdsprogram.
Vi står också för framtida utmaningar med ett klimat i förändring, som kommer innebära
större påfrestningar på miljön både på land och i vatten. Följaktligen leder detta till att
behovet av finansieringsmöjligheter ökar för att fortsatt ha god och uppdaterad kunskap om
miljöpåverkan, och för att göra åtgärder för bättre vattenkvalitet.
Kostnader inom vattenkraften kommer att öka som följd av den nationella planen för
omprövning. Planen förväntas innebära cirka 90 prövningar per år under en 20-årsperiod, och
beräknas starta år 2022. Den 1 januari 2019 trädde en ny lagstiftning för vattenkraft och andra
vattenverksamheter i kraft. Lagförslaget är en del i genomförandet av
energiöverenskommelsen från 2016. Det innebär bland annat att all vattenkraft ska ha
moderna tillstånd, och att vattenkraftens betydelser för energiproduktionen ska värnas (Prop.
2017/18:243). I energiöverenskommelsen (2016) anges finansieringsprincipen för att förse
svensk vattenkraft med moderna miljövillkor:
Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå för de flesta övriga
elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent. Skatten ska sänkas stegvis under en
fyraårsperiod med start 2017. Samtidigt ska vattenkraftbranschen fullt ut finansiera de kostnader,
för till exempel omprövning av verksamheter, som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess
krav på vattenverksamheter. Arbetet ska utgå ifrån den partsdiskuterade fondlösningen som
Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten haft.
År 2020 har fastighetsskatten sänkts till 0,5 procent av taxeringsvärdet. Kostnaderna för
fastighetsskatter för vattenkraftsanläggningar bedöms sammantaget minska med cirka 4 500
miljoner kronor (brutto). Detta motsvarar en minskad nettokostnad på cirka 3 500 miljoner
kronor per år för vattenkraftsföretagen (Prop. 2016/17:142). Inom vattenkraftens miljöfond
finns det cirka 10 miljarder kronor, som ska fördelas över den 20-års period som prövningar
inom den nationella planen för vattenkraft skall genomföras. Vid finansiering av fonden står
vattenkraftsägarna själva för cirka 15 procent av miljöåtgärdsrelaterade kostnader samt de
första 5 procenten av produktionsbegränsningarna. Utöver verksamhetsutövarnas kostnader
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leder även omprövningarna till ökade kostnader för domstolar och länsstyrelser i form av
lönekostnader och förberedelsekostnader.
Inom vatten och avloppssektorn förväntas också kostnader öka, delvis för att finansieringar
riktade mot bland annat ledningsnäten har varit eftersatta under en längre tid. Detta leder till
att framtida kostnader för drift och underhåll av ledningsnätet kommer att öka. Även
belastningen på ledningsnätet tros öka i takt med en ökande befolkning. Sveriges befolkning
beräknas uppgå till cirka 12 miljoner 2050, vilket medför en ökad belastning på ledningsnätet
och kostnadsökningar inom vatten- och avloppssektorn. Befolkningstillväxten förväntas
framförallt ske i tätorter, och en förtätning av befintliga städer beräknas ske.
Kostnadsökningen behöver därmed inte stå i direkt proportion till befolkningsökningen,
eftersom det i städer finns stordriftsfördelar att dra nytta av (Svenskt Vatten, 2017).

3.6 Osäkerhets- och känslighetsanalys
Samtliga kostnader som har presenterats i kostnadsanalysen för respektive analysområde är
uppskattade kostnader och representerar därmed inte faktiska kostnader. Kostnadsanalyserna
grundar sig på schablonkostnader för både de administrativa åtgärderna riktat till
myndigheter, regioner och kommuner samt de fysiska åtgärderna i vatten. Schablonkostnader
ska inte användas i de enskilda fallet, de representerar enbart en generell kostnad vars syfte är
att användas som en estimering på en övergripande nivå. En sådan övergripande nivå är
exempelvis Sveriges fem vattendistrikt. Det finns osäkerheter i samtliga schablonkostnader,
vilket vi påvisar och tar höjd för genom känslighetsanalyser.
Schablonkostnader vars syfte är att estimera kostnaderna kopplade till de administrativa
åtgärderna uppskattas främst med hjälp av myndigheters årsredovisningar samt deras
återrapporteringar till vattenmyndigheterna. Länsstyrelserna och kommunernas kostnader
estimeras främst med hjälp av återrapporteringar till vattenmyndigheterna samt utdrag från
tidsrapporteringssystem. Schablonkostnaderna kopplade till de fysiska åtgärderna i vatten
uppskattas främst med hjälp av befintliga underlag från exempelvis, branschorganisationers
uppgifter och forskningsrapporter. En utförligare beskrivning av schablonkostnaderna för de
fysiska åtgärderna i vatten återfinns i VISS för respektive åtgärdskategori.
Osäkerhets- och känslighetsanalyser är viktiga verktyg som visar hur känsligt ett slutresultat
är för osäkerhet i dess förklarande variabler, exempelvis schablonkostnader. För uppskattning
av kostnader kopplat till åtgärdsprogrammet 2021–2027 handlar det främst om de totala
kostnaderna över förvaltningscykeln och de annuitetsberäknade årskostnaderna, vilka båda
beräknas med hjälp av schablonvärden. Annuitetskostnader är även känsliga för osäkerheter
kring diskonteringsräntan samt den uppskattade livslängden för åtgärden. Nedan presenteras
ett exempel hur osäkerheterna i de schablonvärden som används för beräkningarna för att
uppskatta åtgärdsgenomförandet tas i beaktan. Diagram 13 visar osäkerheterna i
schablonkostnaderna som ligger till grund för den totala kostnaden för att genomföra
åtgärderna kopplade till små avlopp. Diagram 14 visar hur känslig uppskattningen av
annuitetskostnaderna för samtliga åtgärder kopplade till små avlopp är då
diskonteringsräntan samt livslängden varierar.
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Osäkerhetsanalys av totalkostnaderna för små avlopp
4 000 000 000 kr

Max värde

3 500 000 000 kr
2 590 000 000

3 000 000 000 kr
2 500 000 000 kr
2 000 000 000 kr
1 500 000 000 kr

Min värde
Investering, 100 000 Kr
Investering, 80 000 Kr
Investering, 140 000 Kr

1 000 000 000 kr
500 000 000 kr
0 kr
Drift 700 Kr

Drift 4 000 Kr

Drift 6 000 Kr

Diagram 13 Osäkerhetsanalys av totalkostnaderna för små avlopp

I Diagram 13, varierar totalkostnaderna i Y-axeln är osäkerhetskällorna den uppskattade
investeringskostnaden (färgade linjer) samt driftskostnader (varierar i X-axeln). De olika
kombinationerna av variablerna påverkar intervallet av slutresultatet, som kan variera mellan
min- och maxvärdena. Den kostnaden som används i uppskattningen av kostnaden är värdet
som återfinns när driftskostnaden är 4000 kronor och investeringskostnaden 80 000 kronor.
Den totala kostnaden över förvaltningscykeln för fysiska åtgärder kopplade till små avlopp
uppskattas därmed till cirka 2 600 miljoner kronor.

Känslighetsanalys av annuitetskostnaderna för små avlopp
300 000 000 kr

Max värde

250 000 000 kr

210 300 000

200 000 000 kr
150 000 000 kr

Min värde

100 000 000 kr
50 000 000 kr
0 kr
2,5% Ränta

3,0% Ränta

3,5% Ränta

4,0% Ränta

4,5% Ränta

Diagram 14 Känslighetsanalys av annuitetskostnaderna för små avlopp
I Diagram 14 ovan, där annuitetskostnaderna varierar i Y-axeln är osäkerhetskällorna
diskonteringsräntan (varierar i X-axeln) samt den uppskattade livslängden för
åtgärdskategorin (färgade linjer). De olika kombinationerna av variablerna påverkar
intervallet av slutresultatet, som kan variera mellan min- och maxvärdena.
Känslighet och osäkerhetsanalyserna som genomförs i samband med kostnadsberäkningarna
för Åtgärdsprogrammet 2021–2027, belyser de osäkerheter som finns i vattenmyndighetens
uppskattningar av åtgärdskostnaderna. I underlagsrapporterna för respektive analysområde
genomförs osäkerhets- och känslighetsanalyser för utvalda kostnadsuppskattningar, så som
vid små avlopp som presenterades som exempel ovan. Utöver de osäkerheter som finns på
grund av användandet av schablonvärden, finns det även en möjlighet att kostnaderna
överskattas. Vilket kan vara bero på att det inte alltid varit möjligt att fördela
åtgärdsgenomförandet på vad som genomförs oavsett åtgärdsprogrammet
(referensalternativet) och vad som genomförs på grund av åtgärdsprogrammet
(åtgärdsalternativet). Det finns även kostnader som inte varit möjliga att uppskatta,
exempelvis på grund otillräckligt underlag, vilket kan innebära att kostnaderna underskattas.
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3.7 Slutsatser
Åtgärdsprogrammet innebär ett stort åtagande för många nationella myndigheter, samtliga
länsstyrelser och kommuner. Stora investeringar och ökade resurser inom en rad olika
områden krävs för att åtgärdsprogrammet ska bli verklighet. Även på politisk nivå behövs
stora åtaganden för regering och riksdag att prioritera ett bra vatten genom att initiera nya
och utvecklade stödsystem och ökade offentliga resurser för tillsyn och prövning.
Ambitionsnivån och rimlighetsavvägningarna sätts i miljökvalitetsnormerna. Dessa
avvägningar har krävt egna ekonomiska analyser. Denna konsekvensanalys visar
konsekvenser och effekter av genomförandet av det föreslagna åtgärdsprogrammet.
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för
samhälle och miljö. Studier visar att en god vattenmiljö och vattenvårdande åtgärder innebär
stora ekonomiska värden. För att bara nämna några exempel så värderas att nå god status i
sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning till knappt 2 miljarder kronor per år och att
öka fiskpopulationen i ett enskilt vattendrag värderas till mer än 100 miljoner kronor. En
viktig aspekt är också vinsterna av att förbygga miljöskador för att undvika kostnader.
Exempel på det är att skapa skydd för vattentäkter för att undvika föroreningar och därmed
påverkan på människors hälsa.
De åtgärder som behöver genomföras för att nå målen i vattenförvaltningen är också
nödvändiga för att nå målen i havsmiljödirektivet och Baltic Sea Actionplan. Dessa
kompletterar varandra, framförallt vad gäller åtgärder för att minska närsaltsbelastningen till
havet.
Dagens finansiering av åtgärder i åtgärdsprogrammet räcker inte till. Analysen har
identifierat ett antal områden där mer resurser krävs för att följa miljökvalitetsnormerna för
vatten. Det handlar både om det finansiella gapet för de fysiska åtgärderna som behövs
genomföras men också resursbristen inom de administrativa åtgärderna som behövs för att
åtgärdstakten ska öka inom de åtgärder som ska finansieras av verksamhetsutövare. Det
saknas medel för åtgärder inom lantbruket, där man antingen kan öka
Landsbygdsprogrammet eller utveckla andra befintliga stödsystem, som till exempel LOVA
och LEVA. Det saknas även finansiering för att åtgärda de många kilometer av vattendrag
som har ändrats för att passa som flottleder. Inom området flottledsåterställning finns inte
idag någon ansvarig verksamhetsutövare att lägga kostnader på. För att Sverige ska följa
miljökvalitetsnormerna behövs ett nytt statligt finansieringssystem för detta.
Befintliga statliga stöd utvecklas kontinuerligt. Det är inte alltid de utvecklas med fokus på att
hjälpa vattnet eller för att följa miljökvalitetsnormerna. Det är därför svårt att förutse hur
mycket av de statliga medlen som kommer att leda till åtgärder som direkt leder till ett
genomförande av detta åtgärdsprogram. Konsekvensanalysen av åtgärdsprogrammet är en
scenarioanalys där det har antagits vissa förutsättningar och att det i diskussionen kring
analysen ges olika möjliga resultat.
Fördelningsanalysen visar att stora kostnader ligger på staten i genomförandet av
åtgärdsprogrammet. Att kostnaderna är höga för stat och kommun är inte förvånande då det
är till dessa som åtgärdsprogrammet riktar sig. Men även verksamhetsutövare och enskilda
bär stora kostnader för genomförandet av åtgärderna. Förstärkning av resurser behövs för
dessa aktörer.
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Åtgärdstakten är för långsam inte bara på grund av bristande finansiering av fysiska åtgärder,
utan också av för låga resurser inom tillsyn och för långa prövningsprocesser. För
myndigheter och kommuner är det framför allt tre områden som bedöms vara
underfinansierade; tillsyn, tillståndsprövning och vattenskyddsområden.
Länsstyrelsen bedöms sakna möjlighet att bedriva en aktiv tillsyn som är förenlig med det
ansvar som följer av MB och miljötillsynsförordningen. Detta beror på att länsstyrelserna vare
sig kan ta ut full kostnadstäckning för den tillsyn de ansvarar för att genomföra eller får
behålla de tillsynsavgifter som tas in. För att kunna upprätthålla och förbättra effektiviteten i
prövningen och fortsatt arbeta för kortare handläggningstider krävs en långsiktig och
permanent generell resursförstärkning av Länsstyrelserna. Länsstyrelserna har tillsammans
med Naturvårdsverket i olika utredningar förordat att höja de årliga prövnings- och
tillsynsavgifterna samt att låta uttagna avgifter för prövning och tillsyn återföras direkt eller
via anslag till tillsynsmyndigheten för att finansiera den tillsyn som behövs.
Kostnadsanalysen bygger på data från många olika källor. Åtgärdsbehovet ska ju visa den
kvantitet av åtgärder som behövs för att statusen i vattnet ska överensstämma med
miljökvalitetsnormen. Sverige har cirka 27 000 vattenförekomster och dataunderlaget är olika
långt utvecklat för olika analysområden. Dataunderlaget kommer framförallt ifrån VISS men
har också behövt kompletteras med annat material exempelvis från myndigheternas
årsredovisningar och liknande. Data som inte kommer från VISS har oftast inte
vattenförvaltning som fokus och behöver därför bearbetas och en del antaganden måste göras
för att data ska kunna användas.
Vattenmyndigheterna har inför denna vattenförvaltningscykel valt att peka ut de fysiska
åtgärderna på en mer övergripande nivå än tidigare. Detta för att det är upp till
prövningsprocessen att fastslå vilken den mest effektiva åtgärden är för den specifika platsen.
I andra fall handlar det om att åtgärderna behöver anpassas till lokala förhållanden i stor
utsträckning. Vattenmyndigheterna har inte alltid kunskap om dessa förutsättningar och har
därför inte velat peka ut för detaljerade åtgärder för varje vattenförekomst. Det är också varje
myndighets, länsstyrelses och kommuns ansvar att inom sitt ansvarsområde genomföra det
som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna vilket regleras i MB 5 kap. Detta gör att
kostnadsanalysen är av ett mer övergripande slag när det gäller kostnader för de fysiska
åtgärderna.
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Västmanlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
ISSN 0347-1691
19FS 2021: xx

Utkom från trycket
den xx december
2021

Länsstyrelsen i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra
Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt;
beslutad den xx december 2021
(dnr. xxx)
Med stöd av 4 kap. 8 b § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) föreskriver1
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse (ändringar
understrukna)

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för de yt- och
grundvattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt som anges i bilagorna 1–3.

(Oförändrad)

Definitioner

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa
föreskrifter har samma betydelse som i 5
kap. miljöbalken,
vattenförvaltningsförordningen (2004:660),
badvattenförordningen (2008:218), Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) och
Sveriges geologiska undersöknings

2 § Termer och uttryck som används i dessa
föreskrifter har samma betydelse som i 5
kap. miljöbalken,
vattenförvaltningsförordningen (2004:660),
badvattenförordningen (2008:218), Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) och
Sveriges geologiska undersöknings

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/39/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för
grundvatten mot föroreningar och försämring, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den
16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande
av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/39/EU.
1

inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjön

Västmanlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
ISSN 0347-1691
föreskrifter om miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten (SGUFS 2013:2), om inte annat anges nedan.

föreskrifter om miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten (SGUFS 2013:2), om inte annat anges nedan.

I dessa föreskrifter avses med

I dessa föreskrifter avses med

badvattenkvalitet: kvaliteten på badvatten,
klassificerad enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om badvatten (HVMFS
2012:14) och uttryckt som ”utmärkt”, ”bra”,
”tillfredsställande” eller ”dålig”

(Oförändrad)

bromerade difenyletrar: poly bromerade
difenyletrar (PBDE) (kongenerna 28, 47, 99,
100, 153 och 154), i enlighet med bilaga 6 i
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer avseende
ytvattenstatus

bromerade difenyletrar: poly bromerade
difenyletrar (PBDE) (kongenerna 28, 47, 99,
100, 153 och 154), i enlighet med bilaga 6 i
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten

dålig ekologisk potential: den ekologiska
kvaliteten hos en konstgjord eller kraftigt
modifierad vattenförekomst som motsvarar
kravnivån för god ekologisk potential med
undantag för kvalitetsfaktorerna hydrologisk
regim och konnektivitet, bedömd enligt den
kravnivå som anges för respektive vattenförekomst,

(Oförändrad)

ekologisk status: den ekologiska kvaliteten
hos en ytvattenförekomst, klassificerad i
enlighet med Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och
uttryckt som ”hög”, ”god”, ”måttlig”,
”otillfredsställande” eller ”dålig”
god ekologisk potential: den ekologiska
kvalitet i en konstgjord eller kraftigt
modifierad vattenförekomst som råder då
alla åtgärder

ekologisk status: den ekologiska kvaliteten
hos en ytvattenförekomst, klassificerad i
enlighet med vattenförvaltningsförordningen
och Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och
uttryckt som ”hög”, ”god”, ”måttlig”,
”otillfredsställande” eller ”dålig”
(Oförändrad)
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har vidtagits som ger ett betydande värde för
vattenförekomstens ekologiska status och
som inte har en betydande negativ inverkan
på miljön i stort eller på den verksamhet
som ligger till grund för att
vattenförekomsten har förklarats som
konstgjord eller kraftigt modifierad, bedömd
enligt den kravnivå som anges för respektive
vattenförekomst,
god kemisk grundvattenstatus: den kemiska
kvalitet i en grundvattenförekomst som
överensstämmer med
• de riktvärden för enskilda
vattenförekomster som har
fastställts av Vattenmyndigheten
enligt förfarandet i bilaga 3 till
Sveriges geologiska undersöknings
föreskrifter om miljökvalitetsnormer
och statusklassificering för
grundvatten, eller
• de riktvärden som framgår av bilaga
4 till dessa föreskrifter (med
beaktande av naturliga
bakgrundshalter för ämnen som
förekommer i respektive
vattenförekomst)

(Flyttad till kemisk grundvattenstatus)

gynnsamt tillstånd: det tillstånd för berörda
livsmiljöer och arter i ett område som
förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket
1 eller 2 miljöbalken som framgår av de
beskrivningar som länsstyrelsen har
upprättat enligt 17 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. och som behöver
upprätthållas i området för att berörda
livsmiljöer och arter ska uppnå en sådan
gynnsam bevarandestatus som anges i 16 §
tredje stycket i samma förordning

(Oförändrad)

kemisk grundvattenstatus: den kemiska
kvaliteten hos en grundvattenförekomst,
klassificerad i enlighet med Sveriges

kemisk grundvattenstatus: den kemiska
kvaliteten hos en grundvattenförekomst,
klassificerad i enlighet med Sveriges

inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjön

Västmanlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
ISSN 0347-1691
geologiska undersöknings föreskrifter om
miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten och
uttryckt som ”god” eller
”otillfredsställande”

kemisk ytvattenstatus: den kemiska
kvaliteten hos en ytvattenförekomst,
klassificerad i enlighet med Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten och uttryckt som ”god”
eller ”uppnår ej god”

geologiska undersöknings föreskrifter om
miljökvalitetsnormer och statusklassificering
för grundvatten och uttryckt som ”god” eller
”otillfredsställande”. Med god kemisk
grundvattenstatus avses den kemiska kvalitet
i en grundvattenförekomst som
överensstämmer med a) de riktvärden för
enskilda vattenförekomster som har
fastställts av Vattenmyndigheten enligt
förfarandet i bilaga 3 till Sveriges
geologiska undersöknings föreskrifter om
miljökvalitetsnormer och statusklassificering
för grundvatten, eller b) de riktvärden som
framgår av bilaga 4 till dessa föreskrifter
(med beaktande av naturliga
bakgrundshalter för ämnen som förekommer
i respektive vattenförekomst)
(Oförändrad)

kompletterande krav: de krav på kvaliteten
kompletterande krav: de krav på kvaliteten på vattenmiljön i en vattenförekomst som
utgör, utgör del av eller påverkar ett sådant
på vattenmiljön i en vattenförekomst som
skyddat område i enlighet med bilaga IV i
utgör eller ingår i ett skyddat område i
enlighet med bilaga IV i direktiv 2000/60/EG direktiv 2000/60/EG eller ett badvatten.
Bestämmelser för sådant skyddat område
eller ett badvatten, och som gäller utöver
eller badvatten gäller utöver kvalitetskraven
kvalitetskraven för ekologisk, kemisk eller
för ekologisk, kemisk eller kvantitativ status
kvantitativ status eller ekologisk potential,
eller ekologisk potential.
enligt de bestämmelser som gäller till följd
av att området utgör eller ingår i ett sådant
skyddat område eller badvatten,
(Oförändrad)
krav enligt dricksvattenföreskrifterna: de
krav på kvaliteten hos dricksvatten som
följer av Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (SLVFS 2001:30)

kravnivå för ekologisk potential: beskriver
den kvalitet på vattenmiljön som ska uppnås
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Kravnivå: den kvalitet på vattenmiljön som
ska uppnås för angivna kvalitetsfaktorer i en
kraftigt modifierad vattenförekomst,

kvalitetskrav: den ekologiska, kemiska eller
kvantitativa status som ska uppnås i en
naturlig vattenförekomst
(miljökvalitetsnorm),
kvantitativ status: tillstånd relaterat till
direkta och indirekta vattenuttags påverkan
på en grundvattenförekomst, klassificerat i
enlighet med Sveriges geologiska
undersöknings föreskrifter om
miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten och
uttryckt som ”god” eller
”otillfredsställande”
miljökvalitetsnormer enligt fisk- och
musselvattenförordningen: de krav på
kvaliteten i fiskvatten och musselvatten som
är tillämpliga för en vattenförekomst och
som anges i förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten

för angivna kvalitetsfaktorer i en kraftigt
modifierad eller konstgjord vattenförekomst
kvalitetskrav: den ekologiska, kemiska eller
kvantitativa status eller ekologiska potential
som ska uppnås i en naturlig
vattenförekomst (miljökvalitetsnorm)
(Oförändrad)

(Oförändrad)

(oförändrad)

mindre strängt krav: ett undantag från kravet
att uppnå god ekologisk, kemisk eller
kvantitativ status eller ekologisk potential i
en vattenförekomst, beslutat enligt 4 kap. 10 (Ny) målår: den tidpunkt då god ekologisk
§ vattenförvaltningsförordningen
status och potential samt kemisk
ytvattenstatus och kemisk och kvantitativ
grundvattenstatus ska ha uppnåtts (avser den
22 december 2015, se även senare målår)
(Oförändrad)

måttlig ekologisk potential: den ekologiska
kvaliteten hos en konstgjord eller kraftigt
modifierad vattenförekomst som motsvarar
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kravnivån för god ekologisk potential med
undantag för kvalitetsfaktorn hydrologisk
regim, bedömd enligt den kravnivå som
anges för respektive vattenförekomst,
naturlig vattenförekomst: en
vattenförekomst som inte är förklarad som
konstgjord eller kraftigt modifierad
vattenförekomst enligt 4 kap. 3 §
vattenförvaltningsförordningen,

(Oförändrad)

(Ny) senare målår: en senare tidpunkt än den
22 december 2015 då god kemisk
ytvattenstatus ska ha uppnåtts för de ämnen
som anges i 4 kap. 4 § första stycket 3
vattenförvaltningsförordningen (avser den
22 december 2027)
(Oförändrad)

otillfredsställande ekologisk potential: den
ekologiska kvaliteten hos en konstgjord
eller kraftigt modifierad vattenförekomst
som motsvarar kravnivån för god ekologisk
potential med undantag för kvalitetsfaktorn
konnektivitet, bedömd enligt den kravnivå
som anges för respektive vattenförekomst,
tidpunkt: den tidpunkt då
miljökvalitetsnormen för en
vattenförekomst ska följas (avser den 22
december det år som anges för respektive
vattenförekomst)
tidsfrist: en senare tidpunkt än den 22
december 2015 då kvalitetskraven för
ekologisk status eller potential samt kemisk
yt- och grundvattenstatus ska följas,
beslutad enligt 4 kap. 9 §
vattenförvaltningsförordningen (avser den
22 december det år som anges för respektive
vattenförekomst)

(Oförändrad)

tidsfrist: en senare tidpunkt än målåret eller
det senare målår då kvalitetskravet ska
följas, beslutad enligt 4 kap. 9 §
vattenförvaltningsförordningen (avser den
22 december det år som anges för respektive
vattenförekomst)

(Ny) vatten-ID: en kod som är unik för
vattenförekomsten
övergripande kvalitetskrav
(miljökvalitetsnorm) för ekologisk
status/potential: den sammanvägda
ekologiska kvaliteten som ska uppnås i en
vattenförekomst
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övergripande kvalitetskrav: den ekologiska
potential och kemiska ytvattenstatus som
ska uppnås i en konstgjord eller kraftigt
modifierad vattenförekomst
(miljökvalitetsnorm).

(Ny) övergripande kvalitetskrav för kemisk
status: kvaliteten som ska uppnås för varje
ämne utom de med mindre strängt krav
enligt 4 kap. 10 §
vattenförvaltningsförordningen
Fastställda kvalitetskrav

Fastställda kvalitetskrav
3 § Kvalitetskraven för respektive
ytvattenförekomst, grundvattenförekomst
och skyddat område framgår av
bestämmelserna nedan och av tabellerna i
bilagorna 1–3 till dessa föreskrifter.
Kvalitetskrav för ytvattenförekomster
4 § Ytvattenförekomster som inte är
konstgjorda eller kraftigt modifierade enligt
5 § ska uppnå eller behålla hög eller god
ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus, om inte undantag har
meddelats med stöd av 4 kap. 9–11 §§
förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön.
Ytvattenstatusen i naturliga
ytvattenförekomster får inte försämras i
förhållande till den status som respektive
vattenförekomst har vid var tid, om inte
annat följer av 4 kap. 12 § förordningen om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
eller av undantag som meddelas med stöd av
4 kap. 11 § samma förordning.
För samtliga naturliga vattenförekomster i
Norra Östersjöns vattendistrikt ska god
2

Bilaga 3 kommer att samrådas i mars 2021

3 § Kvalitetskraven för respektive
ytvattenförekomst, grundvattenförekomst
och skyddat område framgår av
bestämmelserna nedan och av tabellerna i
bilagorna 1–32 till dessa föreskrifter.
Kvalitetskrav för ytvattenförekomster
4 § Ytvattenförekomster som inte är
konstgjorda eller kraftigt modifierade enligt
5 § ska uppnå eller behålla hög eller god
ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus, om inte undantag har
meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§
vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
eller en verksamhet eller åtgärd har tillåtits
med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.
Ytvattenstatusen i naturliga
ytvattenförekomster får inte försämras i
förhållande till den status som respektive
vattenförekomst har vid var tid, om inte
annat följer av 4 kap. 15 §
vattenförvaltningsförordningen eller av att
en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med
stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.
För samtliga naturliga vattenförekomster i
Norra Östersjöns vattendistrikt ska god
kemisk ytvattenstatus med avseende på
ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer
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kemisk ytvattenstatus med avseende på
ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)
uppnås senast den 22 december 2027.
5 § Med stöd av 4 kap. 3 § förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön förklarar Vattenmyndigheten
de ytvattenförekomster som anges i bilaga 3
till dessa föreskrifter som konstgjorda eller
kraftigt modifierade vattenförekomster.

avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)
uppnås senast den 22 december 2027.
5 § Med stöd av 4 kap. 3 §
vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
förklarar Vattenmyndigheten de
ytvattenförekomster som anges i bilaga 3 till
dessa föreskrifter som konstgjorda eller
kraftigt modifierade vattenförekomster.

6 § För kraftigt modifierade
vattenförekomster gäller de kvalitetskrav
som anges i bilaga 3. I kolumnen
6 § För kraftigt modifierade
Övergripande kvalitetskrav under rubriken
vattenförekomster gäller de kvalitetskrav
Kvalitetskrav och undantag ekologisk
som anges i bilaga 3. I kolumnen
potential anges det för varje vattenförekomst
Övergripande kvalitetskrav under rubriken
vilken ekologisk potential som ska uppnås i
Kvalitetskrav och undantag ekologisk
vattenförekomsten och till vilken tidpunkt. I
potential anges det för varje vattenförekomst kolumnen Kravnivå anges det för varje
vilken ekologisk potential som ska uppnås i vattenförekomst vilken kravnivå som ska
vattenförekomsten och till vilken tidpunkt. I uppnås för respektive kvalitetsfaktor för att
kolumnen Kravnivå anges det för varje
det övergripande kvalitetskravet ska följas.
vattenförekomst vilken kravnivå som ska
För kvalitetsfaktorerna Försurning,
uppnås för respektive kvalitetsfaktor för att
Näringsämnen och Särskilda förorenande
det övergripande kvalitetskravet ska följas.
ämnen ska kravnivån för god status enligt
För kvalitetsfaktorerna Försurning,
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
Näringsämnen och Särskilda förorenande
om klassificering och miljökvalitetsnormer
ämnen ska kravnivån för god status enligt
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
uppnås, om det inte har beslutats om
om klassificering och miljökvalitetsnormer
undantag för någon sådan kvalitetsfaktor
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)
med stöd av 4 kap. 9–10 §§
uppnås, om det inte har beslutats om
vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
undantag för någon sådan kvalitetsfaktor
När samtliga angivna kravnivåer (inklusive
med stöd av 4 kap. 9–10 §§
eventuella undantag) har uppnåtts följs det
vattenförvaltningsförordningen. När
övergripande kvalitetskravet.
samtliga angivna kravnivåer (inklusive
eventuella undantag) har uppnåtts följs det
(Oförändrad)
övergripande kvalitetskravet.
I kolumnen Övergripande kvalitetskrav
under rubriken Kvalitetskrav och undantag
kemisk status anges det för varje
vattenförekomst vilken kemisk

(Oförändrad)
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ytvattenstatus som ska uppnås i
vattenförekomsten.
För samtliga konstgjorda och kraftigt
modifierade vattenförekomster i Norra
Östersjöns vattendistrikt ska god kemisk
ytvattenstatus med avseende på ämnena nr
34–45 i Bilaga 6 till Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten uppnås senast den 22
december 2027.

(Oförändrad)

Konstgjorda vattenförekomster ska uppnå
eller behålla god ekologisk potential och
god kemisk ytvattenstatus, om inte undantag
har meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§
vattenförvaltningsförordningen.

Den ekologiska potentialen och den kemiska
ytvattenstatusen i konstgjorda och kraftigt
modifierade vattenförekomster får inte
försämras i förhållande till den potential och
status som respektive vattenförekomst har
Den ekologiska potentialen och den kemiska vid var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15
ytvattenstatusen i konstgjorda och kraftigt
§ vattenförvaltningsförordningen eller av att
modifierade vattenförekomster får inte
en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med
försämras i förhållande till den potential och stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.
status som respektive vattenförekomst har
vid var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 Kvalitetskrav för
§ vattenförvaltningsförordningen eller av ett grundvattenförekomster
tillåtande med stöd av 4 kap. 11 § samma
förordning.
(Ny) 7 §. I bilaga 4 till dessa föreskrifter
anges vilka riktvärden som ska gälla för att
Kvalitetskrav för
en vattenförekomst ska anses uppnå god
grundvattenförekomster
kemisk grundvattenstatus med avseende på
respektive ämne.

7 § Samtliga grundvattenförekomster ska
uppnå eller behålla god kvantitativ status
och god kemisk grundvattenstatus, om inte
undantag har meddelats med stöd av 4 kap.
9–11 §§ förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

8 § Samtliga grundvattenförekomster ska
uppnå eller behålla god kvantitativ status
och god kemisk grundvattenstatus, om inte
undantag har meddelats med stöd av 4 kap.
9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) eller en verksamhet eller åtgärd
har tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma
förordning.
Grundvattenstatusen i
grundvattenförekomster får inte försämras i
förhållande till den status som respektive
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vattenförekomst har vid var tid, om inte
annat följer av 4 kap. 15 §
vattenförvaltningsförordningen eller av att
en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med
stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.

Grundvattenstatusen i
grundvattenförekomster får inte försämras i
förhållande till den status som respektive
vattenförekomst har vid var tid, om inte
annat följer av 4 kap. 12 § förordningen om 9 § (Första stycket borttaget)
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
eller av undantag som meddelas med stöd av
4 kap. 11 § samma förordning.

8 § För de grundvattenförekomster som
omfattas av undantag med avseende på
kemisk grundvattenstatus för ett eller flera
ämnen, gäller för respektive förekommande
ämne de utgångspunkter för att vända
För de grundvattenförekomster som uppnår
uppåtgående trender i koncentrationen av
god kemisk grundvattenstatus när dessa
förorenande ämnen som framgår av bilaga 4. föreskrifter träder i kraft, men som bedöms
vara i riskzonen för att försämras till
För de grundvattenförekomster som uppnår otillfredsställande kemisk grundvattenstatus
god kemisk grundvattenstatus när dessa
på grund av förekomst av ett eller flera
föreskrifter träder i kraft, men som bedöms
ämnen, enligt vad som anges i kolumnen
vara i riskzonen för att försämras till
Utgångspunkt för att vända trend i bilaga 2,
otillfredsställande kemisk grundvattenstatus gäller för respektive förekommande ämne de
på grund av förekomst av ett eller flera
utgångspunkter för att vända uppåtgående
ämnen, enligt vad som anges i kolumnen
trender i koncentrationen av förorenande
Uppåtgående trend i bilaga 2, gäller för
ämnen som framgår av bilaga 4.
respektive förekommande ämne de
utgångspunkter för att vända uppåtgående
Undantag
trender i koncentrationen av förorenande
10 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 §§
ämnen som framgår av bilaga 4.
vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
från de kvalitetskrav som anges i 4, 6 och 8
Undantag
§§ i dessa föreskrifter gäller för
9 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 §§
vattenförekomster i distriktet enligt vad som
vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
framgår nedan. I bilaga 1–3 anges de
från de kvalitetskrav som anges i 4, 6 och 7 undantag som gäller för respektive
§§ i dessa föreskrifter gäller för
vattenförekomst.
vattenförekomster i distriktet enligt vad som
framgår nedan. I bilaga 1–3 anges de
Av kolumnen Precisering av kvalitetskrav i
undantag som gäller för respektive
tabellerna avseende ekologisk status och
vattenförekomst.
ekologisk potential i bilagorna 1 och 3
framgår det om en vattenförekomst ska
Av kolumnen Kvalitetskrav och tidpunkt i
uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk
tabellerna avseende ekologisk status i bilaga status eller ekologisk potential vid någon
1 framgår det om en vattenförekomst ska
senare tidpunkt än när dessa föreskrifter
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uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk
status vid någon senare tidpunkt än när
dessa föreskrifter träder i kraft, eller om den
ska uppnå ett mindre strängt kvalitetskrav än
hög eller god ekologisk status. Om det inte
anges någon tidpunkt i kolumnen gäller
kvalitetskravet omedelbart.

Av kolumnen Övergripande kvalitetskrav
under rubriken Kvalitetskrav och undantag
ekologisk potential i bilaga 3 framgår det
om miljökvalitetsnormen för ekologisk
potential för en kraftigt modifierad
vattenförekomst ska följas vid någon senare
tidpunkt än när dessa föreskrifter träder i
kraft, och om det för vattenförekomsten har
beslutats om ett mindre strängt krav än god
ekologisk potential. Om det inte anges
någon tidpunkt i kolumnen gäller
kvalitetskravet omedelbart. Av kolumnerna
Tidsfrist respektive Mindre strängt krav
under rubriken Kvalitetskrav och undantag
ekologisk potential i samma bilaga framgår
det vilka undantag som har beslutats för
relevanta kvalitetsfaktorer för respektive
vattenförekomst.
De undantag som gäller med avseende på
kemisk ytvattenstatus framgår av
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre
strängt krav i tabellerna avseende kemisk
ytvattenstatus i bilagorna 1 och 3.
De undantag som gäller med avseende på
kvantitativ grundvattenstatus framgår av
kolumnen Kvalitetskrav och tidpunkt i
tabellerna avseende kvantitativ status i
bilaga 2. Om det inte anges någon tidpunkt i
kolumnen gäller kvalitetskravet omedelbart.
De undantag som gäller med avseende på
kemisk grundvattenstatus framgår av
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre

träder i kraft, eller om den ska uppnå ett
mindre strängt kvalitetskrav än hög eller god
ekologisk status eller god ekologisk
potential. Om det inte anges någon tidpunkt
i kolumnen gäller kvalitetskravet
omedelbart.
(Oförändrad)

De undantag som gäller för kemisk
ytvattenstatus framgår av kolumnerna
Tidsfrist respektive Mindre strängt krav i
tabellerna avseende kemisk ytvattenstatus i
bilagorna 1 och 3.
De undantag som gäller för kvantitativ
grundvattenstatus framgår av kolumnen
Precisering av kvalitetskrav i tabellerna
avseende kvantitativ status i bilaga 2. Om
det inte anges någon tidpunkt i kolumnen
Övergripande kvalitetskrav gäller
kvalitetskravet omedelbart.
De undantag som gäller för kemisk
grundvattenstatus framgår av kolumnerna
Tidsfrist respektive Mindre strängt krav i
tabellerna avseende kemisk
grundvattenstatus i bilaga 2.
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strängt krav i tabellerna avseende kemisk
grundvattenstatus i bilaga 2.
I bilaga 4 till dessa föreskrifter anges det
vilka riktvärden som ska gälla för att en
vattenförekomst ska anses uppnå god
kemisk grundvattenstatus med avseende på
respektive ämne som ligger till grund för
undantag i form av tidsfrist.

Har flyttats till 7 §

11 § Om ett mindre strängt krav har
fastställts för ett eller flera ämnen som ingår
10 § Om ett mindre strängt krav har
i bedömningen av kemisk yt- eller
fastställts för ett eller flera ämnen som ingår grundvattenstatus för en vattenförekomst,
i bedömningen av kemisk yt- eller
ska halterna av det ämne eller de ämnen som
grundvattenstatus för en vattenförekomst,
föranleder det mindre stränga kvalitetskravet
ska halterna av det ämne eller de ämnen som inte överskrida de halter som ligger till
föranleder det mindre stränga kvalitetskravet grund för den senast aktuella bedömningen
inte överskrida de halter som ligger till
av kemisk yt- eller grundvattenstatus.
grund för den senast aktuella bedömningen
av kemisk yt- eller grundvattenstatus.
Särskilda bestämmelser om skyddade
områden
Särskilda bestämmelser om skyddade
områden
12 § De tillämpliga kvalitetskraven enligt 4,
6 eller 8 § ska gälla för vattenförekomster
11 § De tillämpliga kvalitetskraven enligt 4, som även utgör, utgör del av eller påverkar
6 eller 7 § ska gälla för vattenförekomster
skyddade områden i enlighet med bilaga IV i
som även utgör eller ingår i skyddade
direktiv 2000/60/EG, om inte annat följer av
områden i enlighet med bilaga IV i direktiv
de bestämmelser som gäller till följd av att
2000/60/EG, om inte annat följer av de
området utgör, utgör del av eller påverkar ett
bestämmelser som gäller till följd av att
skyddat område, enligt vad som anges i
området utgör eller ingår i ett skyddat
kolumnen Skyddade områden i tabellerna i
område, enligt vad som anges i kolumnen
bilagorna 1–3.
Skyddade områden i tabellerna i bilagorna
1–3.
13 § För de vattenförekomster som utgör
badvatten gäller de krav på badvattenkvalitet
12 § För de vattenförekomster som utgör
som framgår för respektive sådan
badvatten gäller de krav på badvattenkvalitet vattenförekomst i kolumnen Skyddade
som framgår för respektive sådan
områden i bilaga 1 och 3.
vattenförekomst i kolumnen Skyddade
områden i bilaga 1 och 3.
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___________________________________________________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december 2021, då Länsstyrelsen i
Västmanlands läns föreskrifter XX FS XXXX:XX upphör att gälla.

BESLUTANDE

Föredragande
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Delförvaltningsplan med åtgärder mot
vattenbrist och torka 2021—2027
Norra Östersjöns vattendistrikt
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Titel: Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027,
Norra Östersjöns vattendistrikt
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
Diarienummer 537-6213-2020
Kartmaterial: SMHI, Vattenmyndigheterna
Tryckning: Endast digital utgåva
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Förord
Denna delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Norra
Östersjöns vattendistrikt är den första i sitt slag.
Dokumentet har tagits fram på relativt kort tid och är enbart ett utkast. Vidare avstämning av
behovet av en sådan här delförvaltningsplan samt de olika delarna och särskilt förslagen till
åtgärder kommer att göras under samrådstiden. Vattenmyndigheten välkomnar också förslag
på nya lämpliga åtgärder, särskilt från berörda myndigheter.
Under arbetet med delförvaltningsplanen har det blivit tydligt att det behövs bättre kunskap
om vattenuttagen. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en viss
vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om vattentillgången
i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. Huvuddelen
av data rörande kvantitativ tillgång tas fram i opåverkade vattenförekomster. Denna
information är viktig som bakgrundsanalys men för att förutsäga en kommande bristsituation
på till exempel dricksvatten så behövs även information om påverkade vattenförekomster.
Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt välkomnar synpunkter under
samrådet.
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Sammanfattning
De förslag till delförvaltningsplaner med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka som
vattendistrikten tagit fram inför detta samråd är de första planerna i sitt slag i Sverige. De är
framtagna som en del av vattenförvaltningens arbete.
Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på
ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan
följas.
Grundvatten är en mycket viktig resurs för dricksvattenförsörjningen. Enskilt dricksvatten är
nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % av den kommunala dricksvattenförsörjningen i
landet är grundvatten. De senaste 50 årens klimatförändringar innebär att redan nu har
perioden då grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har ännu inte noterat några
generella trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser där de gör mätningar.
Generellt sett är tillgången på grundvatten god i Norra Östersjöns vattendistrikt, men lokalt
kan det uppstå vattenbrist vid varma och torra perioder. Flera av åren sedan 2016 har varit
ovanligt torra vilket återspeglas både i statusklassificeringen och i riskbedömningen.
Vattenuttag i distriktet sker bland annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild
dricksvattentäkt och inom industrin. Området runt Mälaren tillhör de torraste områdena i
landet tillsammans med östra Småland, Öland och Gotland. I en nationell jämförelse är
avrinningen i området nära Mälaren särskilt låg under våren. Vattenföringen i enskilda
vattendrag uppvisar stora variationer under årets lopp och mellan olika år.
Klimatförändringarna i Norra Östersjöns vattendistrikt kommer troligtvis innebära en högre
årsmedeltemperatur med mildare vintrar och minskat snötäcke. Distriktet får fler frekventa
värmeböljor under somrarna och antalet dagar med låg markfuktighet ökar. Högre
medeltemperaturer innebär att växtsäsongerna förlängs. Årsnederbörden och antalet tillfällen
med kraftig nederbörd förväntas också öka. Ett förändrat nederbörds- och temperaturmönster
påverkar flödena i vattendragen. Vinterflöden öka och vårflödestopparna försvinner i
majoriteten av länen i Norra Östersjöns vattendistrikt. I Norra Östersjöns vattendistrikt har
det förändrande nederbörds- och temperaturmönstret under 2016–2018 inneburit torka och
minskad vattentillgång som i sin tur orsakat skogsbränder i Västmanlands län.
Klimatförändringar i Norra Östersjöns vattendistrikt kan förändra och påverka sötvatten- och
saltvatteninflödena till Östersjön. Dessa förändringar kan komma att påverka hela Östersjöns
ekosystem [SMHI Kunskapsbanken (webbsida), 2019].
Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vattenuttagen i distriktet. Med denna
kunskap som grund kommer det att gå att göra en karaktärisering av risken för torka och
vattenbrist hos yt- och grundvattenförekomster. Denna karaktärisering krävs för att kunna
göra rätt åtgärd på rätt plats.
Flera av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogramdelen av planen syftar till att öka
kunskapen om vattenuttag. Det finns också förslag på åtgärder för rådgivning av effektivare
vattenanvändning. Denna rådgivning riktar sig till små- och medelstora företag. Utöver detta
finns förslag på en plan för prövning av tillstånd för vattenuttag, länsvisa strategier för
våtmarker och en plan för avveckling av diknings- och sjösänkningsföretag som inte längre
fyller någon funktion.
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Inledning
De senaste årens problem med torka och vattenbrist har gjort att många fått upp ögonen för
att det inte bara är på vissa håll i Sverige som det kan uppstå problem med tillgången på
vatten. Sverige är trots det ett land med gott om vatten. Det är en stor fördel för oss jämfört
med många andra länder eftersom vatten är grunden för allt liv. Detta har samtidigt gjort oss
bekväma och därmed sårbara.
Vattenbrist definieras som en situation där efterfrågan på vatten är större än tillgången.
Situationen kan ha olika orsaker varav torka är en. En annan orsak kan till exempel vara dålig
kvalitet på råvatten för dricksvattenproduktion. Trots att det då finns vatten så går det inte att
producera dricksvatten av tillräckligt hög kvalitet.
Den viktigaste åtgärden för att hantera vattenbrist är att förebygga att den uppstår.
Åtgärderna kan vara att planera rätt verksamhet på rätt plats, genomföra besparingsåtgärder
eller att hålla kvar mer av nederbörden i landskapet. Det finns också ett antal åtgärder på
administrativ nivå som sedan tidigare pekats ut i åtgärdsprogrammet och som länsstyrelser
och kommuner antingen gör för att skydda vattnet eller för att reglera användningen. Det
handlar till exempel om vattenförsörjningsplaner på kommunal eller regional nivå,
vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag.
Ett varmare klimat kommer att förlänga växtsäsongen. Det innebär bland annat att den
mängd vatten som växtligheten tar upp kommer att öka. Detta kan i sin tur leda till kortare
period då grundvatten kan fylla på i till exempel dricksvattentäkter.
Vattenbrist är ofta en långsam kris. Den byggs upp under flera års tid. Denna plan belyser de
åtgärder som kan vidtas lokalt och regionalt för att förhindra eller minimera risken för att
vattenbrist uppstår. Genom goda förberedelser kan en långsam kris hanteras på genomtänkt
och effektivt sätt och skadorna minimeras på både miljön, ekonomin och i samhället i stort.
Goda förberedelser bidrar till ett samhälle som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbart. De bidrar därmed också till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, agenda 2030.
Europeiska kommissionen har efter granskning av Sveriges rapportering uppmanat Sverige
att ta fram vattenbrist- och torkaplaner där det behövs. Detta är en delförvaltningsplan till
Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2021–2027. Delförvaltningsplanen ska ge
stöd för ett långsiktigt arbete i vattendistriktet för att undvika vattenbrist och förebygga torka.

1.1 Rättslig grund
Av vattendirektivet (2000/60/EG) Artikel 13 punkt 5 framgår att förvaltningsplaner för
avrinningsdistrikt kan kompletteras med mer detaljerade program och förvaltningsplaner för
en fråga som beaktar särskilda aspekter på vattenförvaltningen. Vattendirektivets
bestämmelse är genomförd i svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) 5 kap. 2 §. Detta är en sådan delförvaltningsplan som handlar om vattenbrist och
torka. Information om vattendistriktet och hur vattenmyndigheten genomför aktuell
lagstiftning hittar du i Förvaltningsplan för 2021–2027.
(

)

(
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Begreppen vattenbrist och torka används ofta parallellt, enligt kommissionens vägledning om
utformning av torkaplaner (Europeiska kommissionen, 2007), så definieras begreppen på
följande sätt:
•

Vattenbrist - genomsnittliga obalanser i tillgången på vatten mellan utbud (tillgång)
och efterfrågan (uttag/önskemål om uttag).

•

Torka – betydande avvikelse från det vattnets naturliga medelnivå, orsakad av
naturliga företeelser. Naturligt återkommande förändringar i klimatet som leder till
tillfällig minskad tillgång på vatten.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och
grundvatten. Genom normerna ställer delegationerna krav på ekologisk och kemisk kvalitet i
ytvatten, och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. För att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas är det viktigt att undvika eller minimera negativa
torkaeffekter på ekologisk status (framförallt hydrologisk regim) och grundvattnets
kvantitativa status, speciellt vid utdragen torka som anges i vattendirektivet , artikel 4.6.
(

)

För grundvatten finns en miljökvalitetsnorm för kvantitativ status. I Norra Östersjöns
vattendistrikt har 10 av distriktets grundvattenförekomster otillfredsställande kvantitativ
status och 44 riskerar att ha det 2027. En indikator för otillfredsställande kvantitativ status är
sådan skada som uppstår på grundvattenberoende ekosystem på grund av överutnyttjande
av den tillgängliga grundvattenresursen.
När det gäller ytvatten i sjöar och vattendrag finns det inte någon miljökvalitetsnorm för
kvantitativ status utan bedömningen skulle kunna utgå från ekologisk status. Möjliga
kvalitetskrav att kunna tolka vattenbrist är fisk, bottenfauna och hydrologisk regim.
Bedömningsgrunderna för dessa kvalitetskrav är inte anpassade för att klassa vattenbrist i
dagsläget då fisken simmar bort vid uttorkning men kommer åter när flödet ökar och
bottenfaunan gräver ner sig och kommer upp då vattennivån återställs. Kvalitetskraven för
hydrologisk regim är anpassade för långa tidsrymder och är inte känslig för kortare perioder
med vattenbrist.
När det gäller kemisk status och särskilt förorenande ämnen för ekologisk status finns det en
risk att vattenkvaliteten försämras vid torka genom att halterna av miljögifter blir högre när
vattenmängden minskar. Här är kopplingen mellan kvalitetsfaktorerna och torka svaga
eftersom det kan finnas andra anledningar att halterna stiger.
En ytterligare problematik är när grundvatten fylls på med ytvatten (konstgjord infiltration)
vilket innebär att den kvantitativa statusen för grundvatten uppnås samtidigt som ytvattnets
kvantitet försämras utan att det finns en bedömningsgrund för hur mycket ytvattnet tål.
För dricksvattenförekomst (enligt vattendirektivet , artikel 7) ska det finnas erforderligt skydd
för kvaliteten men ingen bedömning när detta utgör en risk för att kvantiteten är hotad.
(

)

För att kunna föreslå en fysisk åtgärd i vattenförekomsten, till exempel att det behövs fler
våtmarker som håller kvar vattnet i landskapet, behöver den kopplas tillbaka till en risk att
inte nå kvalitetskrav, status som är sämre än god och att det finns en eller flera typer av
mänsklig påverkan som orsakar problemen.
Läs mer om statusklassificering och riskbedömning i Förvaltningsplanens kapitel 3.
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1.2 Syfte
Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på
ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan
följas.
För att nå huvudsyftet bör planen omfatta åtgärder för att:
•

Undvika eller minimera negativa torkaeffekter på vattenförekomsternas status,
särskilt på ekologiska flöden och grundvattnets kvantitativa status, framförallt vid
utdragen torka, som anges i vattendirektivet , artikel 4.6.
(

)

•

Garantera tillgången på vatten i tillräckliga mängder för att tillgodose nödvändiga
mänskliga behov och för att säkerställa människors hälsa och säkerhet under alla
torkstadier

•

Utveckla varningssystem för att upptäcka och förutsäga torka.

På grund av databrist när det gäller vattenanvändningen har det inte varit möjligt att fullt ut
inkludera alla dessa delar i planen. De åtgärder som föreslås i planen syftar bland annat till att
åtgärda denna databrist.

1.3 Avgränsningar
Delförvaltningsplanen behandlar inte frågor som rör den akuta krishanteringen vid torka och
vattenbrist. Men målet är att de åtgärder som vi listar här ska leda till mindre behov av akut
krishantering på grund av vattenbrist. Frågor om översvämning behandlas inte i rapporten.
Inte heller vattenkraftens behov av vattenmagasin.
Avgifter för själva vattnet som resurs tar vi inte heller upp i delförvaltningsplanen.
Europeiska kommissionen har ifrågasatt om Sverige har införlivat vattendirektivet , artikel 9
på ett korrekt sätt. Sverige har vidhållit att införlivandet är korrekt. Vattenprisutredningen
(SOU 2010:17) utredde bland annat om Sverige kan anses uppfylla artikel 9 och kraven på
ekonomiska styrmedel för vattenanvändning som artikeln ställer. Det är även utredningens
slutsats att kraven är korrekt införlivade i svensk lag. Utredningen påtalar att hushållning
med vatten sker genom tillståndskrav och att Sverige allmänt sett inte har vattenbrist.
(

)

Både Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) och Svenskt Vatten (2017) pekar på stora behov
av investeringar för att klimatanpassa de svenska vatten- och avloppssystemen. I framtiden
förväntas extremväder bli allt vanligare och både översvämningar och torka kommer att
innebära stora tekniska utmaningar. Att utveckla frågor rörande den tekniska infrastrukturen
ligger utanför den här delförvaltningsplanens räckvidd men frågan är av stor vikt för
samhället. Behovet av effektivare vattenanvändning inom kommunala VA-system är inte
annorlunda än inom andra områden. Planen berör därför ändå denna sektor.
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Åtgärder som behöver vidtas av centrala
myndigheter och länsstyrelser
Situationen de senaste åren, de framtagna klimatscenarierna och övriga analyser visar tydligt
att det krävs ytterligare åtgärder i för att motverka risken för akut vattenbrist. Situationen kan
bli mycket ansträngd även i framtiden och genom goda förberedelser går det att minska
riskerna både för vattenförekomsternas ekologiska status och för ekonomiska och sociala
konsekvenser på grund av vattenbrist. På grund av brist på data för vattenuttag är det
omöjligt att i nuläget uppskatta det totala åtgärdsbehovet. Det är viktigt att snabbt åtgärda
detta så att vattenförekomster i riskzonen kan identifieras och kartläggas. Tills denna
kartläggning är gjord kan mer generella åtgärder som till exempel rådgivning för
vatteneffektivisering, tillsynsvägledning för vattenuttag med flera genomföras.
Nedan följer ett antal åtgärder som på olika sätt bidrar till att säkra att vi kan nå
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten, särskilt för god ekologisk status och god
kvantitativ status.
[Avsnittet är under utarbetande. Specifika samråd har inte skett med berörda myndigheter.]

Kostnader för åtgärderna
[Kostnaderna för nedanstående åtgärder kommer att beräknas på liknande sätt som för
åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Detta kommer att göras under samrådet.]

2.1 Åtgärd: Rådgivning för vatteneffektivisering
Havs- och vattenmyndigheten: Rådgivning för
vatteneffektivisering
Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla kompetensutvecklings- och
rådgivningsverksamhet för att minska små och medelstora företags vattenförbrukning
genom vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel
för att åtgärden ska kunna genomföras. Åtgärden rör rådgivning till företag i samtliga
branscher utom verksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäring. Åtgärden
ska minska risken för att vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på
rådgivning kring hur företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder
på året. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist
inom de närmaste 12 åren. [I nuläget förefaller ansvarig myndighet att saknas för denna
uppgift som är ny. Under samrådet bör lämpligt ansvar utredas.]
Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI samt länsstyrelser och
kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.
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Motivering
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten
överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför
vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten. I ett förändrat klimat förväntas
risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot
torka och andra former av vattenbrist.

Genomförande
Havs- och vattenmyndigheten kan utveckla rådgivningsverksamheten med erfarenheter från
andra områden. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna
utvecklat energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den
rådgivningen är att effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska
klimatpåverkan. Denna rådgivning kan tjäna som förebild för arbetet. HaV ska även analysera
om det är lämpligt att kommunerna genomför hela eller delar av rådgivningen.

Sammanhang
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för
vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering.

Jordbruksverket: Rådgivning för vatteneffektivisering
Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att
minska jordbrukets och trädgårdsnäringens sårbarhet för vattenbrist genom
vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att
rådgivningen ska kunna genomföras. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist
uppstår. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få
vattenbrist inom de närmaste 12 åren.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelser.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.
[Åtgärden kan komma att slås samman med Åtgärd 3 Jordbruksverket.]

Motivering
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten
överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att effektivisera
jordbrukets vattenförbrukning. I ett förändrat klimat förväntas risken för vattenbrist att öka.
Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot torka och andra former av
vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan effektiviseringen till viss del göras på
samma sätt som i andra branscher. Bland annat markstruktur, val av gröda, växtföljd,
dränering och bevattningsmetod påverkar vattenanvändningen och därmed vilka insatser
som krävs för effektivare vattenanvändning. Även anläggning av bevattningsdammar och
återanvändning av renat avloppsvatten kan vara möjliga åtgärder.

Genomförande
Jordbruksverket kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt
med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Jordbruksverket kan också utveckla
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rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten
har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och
klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att
effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna
rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet.

Sammanhang
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för
vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering.

Länsstyrelserna: Rådgivning för vatteneffektivisering
Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet för att minska
små och medelstora företags vattenförbrukning genom vatteneffektivisering. Åtgärden
rör rådgivning till företag i samtliga branscher. Åtgärden ska minska risken för att
vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på rådgivning kring hur
företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder på året. Åtgärden ska
särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12
åren.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, SGU, SMHI och kommuner.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.

Motivering
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten
överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför
vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten I ett förändrat klimat förväntas
risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot
torka och andra former av vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan
effektiviseringen till viss del göras på samma sätt som i andra branscher. Bland annat
markstruktur, val av gröda, växtföljd, dränering och bevattningsmetod påverkar
vattenanvändningen och därmed vilka insatser som krävs för effektivare vattenanvändning.
Även anläggning av bevattningsdammar och återanvändning av renat avloppsvatten kan
vara möjliga åtgärder.

Genomförande
Länsstyrelserna kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt
med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Länsstyrelserna kan också utveckla
rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten
har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och
klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att
effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna
rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet.
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Sammanhang
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket rådgivning för vatteneffektivisering. Åtgärden kan bidra med underlag till
de regionala vattenförsörjningsplanerna.

2.2 Åtgärd: Plan för omprövning av tillstånd för
vattenuttag
Havs- och vattenmyndigheten: Plan för omprövning av
tillstånd för vattenuttag
Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla en plan för omprövning av tillstånd för
vattenuttag. Myndigheten ska också identifiera erforderliga styrmedel för att åtgärden ska
kunna genomföras.
Myndigheten ska i planen:
a) ta fram prioriteringsordning för avrinningsområden med existerande vattenbrist /
risk för framtida vattenbrist,
b) göra en tidplan för i vilken ordning dessa ska hanteras,

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas och stödja den regionala vattenförsörjningsplaneringen.
Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom
de närmaste 12 åren.

Motivering
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt miljöbalk (MB, 1998:808) 11 kapitlet, men trots
det är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt vattenuttag. Detta gäller både
uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag.
(

)

Enligt MB 11 kap 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag
(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt § 9a istället anmälas
till tillsynsmyndigheten (se bland annat förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 19 §).
(

)

I MB 9 kap. 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till
vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i 12 § ett generellt undantag
från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen
skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att
undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många
vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan.
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Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med
stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist.
Vattenverksamhetsutredningen konstaterar i sitt betänkande I vått och torrt (SOU 2014:35) att
det finns möjlighet att ompröva tillstånd för vattenverksamhet:
Det aktuella stadgandet i 24 kap. 5 § MB ger miljömyndigheterna relativt långtgående
möjligheter att skärpa miljökraven mot verksamheter som har tillstånd. Ett tillstånds
rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB begränsas således av detta stadgande. Inskränkningar i
själva tillståndet till följd av omprövning kan typiskt sett vara ändrade
regleringsbestämmelser för vattenkraft (minskad regleringsamplitud) eller skyldighet
att avstå vatten (ökad minimivattenföring). Vid tillstånd till vattenbortledning kan de
tillåtna mängderna minskas o.s.v. Villkor som ändras eller tillkommer till följd av
omprövning kan gälla skyldighet att vidta skadeförebyggande åtgärder som att
anlägga fisktrappor eller omlöp, spegeldammar, erosionsskydd eller
genomströmningsöppningar. Vidare kan kompensationsåtgärder såsom skyldighet att
borra nya brunnar som ersättning för påverkade brunnar förekomma liksom ändrade
eller nya kontrollåtgärder (s. 230).
Havs- och vattenmyndigheten skriver i sin rapport (2018):
En viktig del i tillsynsmyndighetens arbete är att fortlöpande bedöma om villkoren i
enskilda tillstånd är tillräckliga utifrån miljöbalkens krav (26 kap. 1 § MB). Om så inte
är fallet kan en omprövning av tillståndet övervägas. Samtidigt är denna typ av
ärenden mycket resurskrävande att driva så i praktiken driver länsstyrelserna knappast
några omprövningar av tillstånd för vattenverksamhet. Den begränsande faktorn i
sammanhanget är snarare andra resurser än legala befogenheter (s.19).
Vattenverksamhetsutredningen (SOU 2014:35) analyserade även frågan om kostnaden för
tillstånd och omprövning av tillstånd för vattenverksamhet. Huvudregeln att sökande betalar
övriga parters kostnader vid tillståndsprövning är enligt utredaren problematiskt. När det
gäller omprövning är förhållandena annorlunda. Utredningen skriver:
Enligt 25 kap. 2 § MB ska sökanden i ansökningsmål om vattenverksamhet som
huvudregel svara för sina egna och motpartens rättegångskostnader i mark- och
miljödomstolen. Sökanden svarar således även för sakägares rättegångskostnader i
första instans. Detta är en skillnad i förhållande till miljöfarlig verksamhet där var och
en enligt 25 kap. 1 § MB svarar för sina egna rättegångskostnader och detta gäller även
sakägare, se avsnitt 3.4.9 och 4.2.9. Bestämmelsen i 25 kap. 1 § MB är även tillämplig
vid omprövning avseende miljöfarlig verksamhet.48 Ett särskilt stadgande om
rättegångskostnader vid omprövning avseende vattenverksamhet finns i 25 kap. 3 §
MB. Enligt denna bestämmelse ska, i mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt
verksamhet eller omprövning enligt 24 kap. 3–6 §§ MB eller enligt 7 kap. 15 § LSV,
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, länsstyrelsen och
tillståndshavaren svara för sina egna kostnader vid mark- och miljödomstolen. Vid
omprövning för att tillgodose allmänna intressen ska den myndighet som ansökte om
omprövning dessutom svara för kostnader som uppkommer för sakägare. Sakägare får
dock själva svara för sina rättegångskostnader vid omprövning enligt 24 kap. 5 § första
stycket 11 MB av bestämmelser till skydd för fisket. Stadgandet i nämnda punkt är
avsett att tillämpas om behov av omprövning uppkommer före utgången av den
tioårsperiod som gäller som huvudregel i 24 kap. 5 § första stycket 1 MB. Om
omprövning begärs efter tioårsperiodens utgång och endast sistnämnda punkt
åberopas torde därför, i enlighet med huvudregeln, den sökande myndigheten behöva
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svara för sakägares rättegångskostnader och detta även om omprövningen avser
bestämmelser till skydd för fisket. Detta var troligtvis inte lagstiftarens avsikt (s.258).
Sammantaget innebär detta att det är möjligt att göra omprövningar av gällande tillstånd för
vattenuttag, men att detta kräver tillskott av resurser till berörda myndigheter.
Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsad
tillsyn när det gäller vattenuttag.
Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s
regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län,
2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in tidsserier av vattenuttagsdata och att testa
metodik för datainsamling. Syftet var också att samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter,
lärdomar och förslag till vidare arbete. Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden
(vattendrag, sjö eller bransch), vilket gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare
utvärdering av resultaten.
De flesta verksamhetsutövare som länsstyrelserna var i kontakt med i tillsynskampanjen
mätte inte sitt uttag av vatten. Sammanlagt hade länsstyrelserna kontakt med 429
verksamhetsutövare. Av svaren som kom in uppgav 65 verksamhetsutövare att de
regelbundet mätte sitt vattenuttag. Sammanlagt skickades 78 tidsserier med vattenuttagsdata
till SMHI. Resultaten visar att det behövs mer incitament för att få verksamhetsutövare att
mäta sina vattenuttag samt att de verksamhetsutövare som faktiskt gör mätningar ofta har
relativt stora uttag av vatten.
De flesta länsstyrelserna angav att de inte bedrev någon aktiv, tillsyn av vattenuttag på eget
initiativ utöver tillsynskampanjen. Samtliga länsstyrelser menade att den otydliga
lagstiftningen kring vattenuttag är ett problem vid tillsyn och prövning. Flera länsstyrelser
bedömde också att det var svårare att bedriva tillsyn på grundvattenuttag än ytvattenuttag.
Inom projektet identifierades många olika intressenter som behöver tillgång till yt- och
grundvattenresursen. Länsstyrelserna bedömde att målkonflikter kan bli vanligare i
framtiden, och att det kommer att krävas ett helhetsperspektiv när olika intressen ställs mot
varandra. Att beräkna vattenbalanser, för både yt- och grundvattenresurser, kommer att bli
ett allt viktigare verktyg, särskilt i områden med bristande vattentillgångar och här är
information om vattenuttag en viktig del.
En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer
systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella
vägledningar/handledningar tas fram och de behöver prioritera projekt inom Miljösamverkan
Sverige med fokus på vattenuttag.
Tidsserierna som länsstyrelserna har tagit fram inom projektet har hanterats som skyddsvärd
information, men projektet bedömde samtidigt att det är orimligt att all vattenuttagsdata som
i framtiden samlas in i Sverige ska hanteras som skyddsvärd.

Genomförande
Åtgärden genomförs med uppgifter om statusklassning för vattenförekomsterna avseende
risk för torka och vattenbrist som grund. Länsstyrelserna bistår HaV med uppgifter om
tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd.
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Sammanhang
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten
(tillsynsvägledning) och länsstyrelserna Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag.

Länsstyrelserna: Plan för omprövning av tillstånd för
vattenuttag
Länsstyrelserna ska bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram en plan
för omprövning av tillstånd för vattenuttag. Länsstyrelserna ska särskilt bistå med att
identifiera tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.

Motivering
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt miljöbalk (MB, 1998:808) 11 kap., men trots det
är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt vattenuttag. Detta gäller både
uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag.
(

)

Enligt MB 11 kap. 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag
(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt § 9a istället anmälas
till tillsynsmyndigheten (se bland annat förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 19 §).
(

)

I MB 11 kap. 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till
vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i § 12 ett generellt undantag
från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen
skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att
undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många
vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan.
Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med
stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist.

Genomförande
Åtgärden kan genomföras genom att länsstyrelserna samlar in information om uppgifter om
tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd. Länsstyrelserna bör också uppmana de som
saknar sådant tillstånd att söka det. När det gäller tillstånd för uttag till bevattning bör
länsstyrelsen undersöka om det är lämpligt att skapa bevattningssamfällighet.

Sammanhang
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten Plan för
omprövning av tillstånd för vattenuttag och Havs- och vattenmyndigheten
tillsynsvägledning.
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2.3 Åtgärd: Vägledning om tillsyn av vattenuttag
Havs- och vattenmyndigheten: Tillsynsvägledning
Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram tillsynsvägledning till länsstyrelserna för tillsyn av
uttag av yt- och grundvatten. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller
riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 åren.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelserna.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.

Motivering
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt miljöbalk (MB, 1998:808))11 kapitlet, men trots
det är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt uttag av yt- eller
grundvatten. Detta gäller både uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag.
(

Enligt MB 11 kap. 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag
(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt 9a § istället anmälas
till tillsynsmyndigheten (se 19 § förordning om vattenverksamhet m.m.).
I MB 11 kap 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till
vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i 12 § ett generellt undantag
från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen
skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att
undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många
vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan.
Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med
stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist.
Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsad
tillsyn när det gäller vattenuttag. Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en
tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges
vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län, 2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in
tidsserier av vattenuttagsdata och att testa metodik för datainsamling. Syftet var också att
samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, lärdomar och förslag till vidare arbete.
Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden (vattendrag, sjö eller bransch), vilket
gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare utvärdering av resultaten.
En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer
systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella
vägledningar/handledningar tas fram och de behöver prioritera projekt inom Miljösamverkan
Sverige med fokus på vattenuttag.

Genomförande
Tillsynsvägledningen kan tas fram med andra vägledningar som grund. Länsstyrelsen
Gotlands län rapport ovan ger information om vad tillsynsmyndigheterna ser för
vägledningsbehov.
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Sammanhang
Åtgärden stöder Havs- och vattenmyndighetens åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för
vattenuttag och länsstyrelsernas åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag.

2.4 Åtgärd: Mer vatten i landskapet
Länsstyrelserna: Mer vatten i landskapet
Länsstyrelserna ska ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet.
Strategin ska identifiera var våtmarksanläggningar för olika eller kombinerade syften bör
prioriteras.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.

Motivering
Att på olika sätt uppehålla vattnet i landskapet under en längre tid kan bidra till att perioden
med lågvattenflöden blir kortare. I vissa fall påverkar inte åtgärden flödena i vattendragen
men kan ändå bidra till att utnyttja den nederbörd som faller. Vattenuppehållande åtgärder är
exempelvis ökad sjöreglering, anlagda eller restaurerade våtmarker och bevattningsdammar.
För att åtgärder för mer vatten i landskapet ska vara kostnadseffektiva är det viktigt att ha ett
tydligt syfte med åtgärden.

Genomförande
Olika våtmarker kan ha olika syften och kan där det är lämpligt uppnå flera syften. Alla
våtmarker har multifunktionella egenskaper och bidrar i olika grad till vattenhållning,
infiltration till grundvatten, bevattning, närsaltreduktion och biologisk mångfald. Beroende
på placering och utformning kan de också berika kulturlandskapet med en vattenspegel. En
strategi för varje län som tar hänsyn till länets förhållanden bidrar till att rätt våtmark anläggs
på rätt plats. Även bevattningsdammar inom jordbruket och trädgårdsnäringen kan ingå
våtmarksstrategin. Eventuellt arbete med recirkulation av renat avloppsvatten skulle också
kunna tas med i detta sammanhang för en bättre helhetsbild.

Sammanhang
Åtgärd ta bort markavvattningsanläggningar som inte behövs.
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2.5 Åtgärd: Ta bort markavvattningsanläggningar
som inte behövs
Jordbruksverket: Ta bort markavvattningsanläggningar som
inte behövs
Jordbruksverket ska ta fram en vägledning för länsstyrelserna om identifiering och
nedläggning av markavvattningsanläggningar som inte längre fyller någon funktion, i
syfte att återskapa olika vattenhållande strukturer som bidrar till att hålla kvar vatten i
landskapet.
Åtgärden ska göras i samverkan med, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten,
SMHI, SGU och Naturvårdsverket.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten ska kunna följas.

Motivering
Markavvattning är viktigt på många sätt och behövs i samhället för att säkerställa jordbruksoch skogsproduktionen och för att skydda bebyggelse och vägar mot översvämning och
skred. Utredningen I vått och torrt (SOU 2014:35) redogör grundligt för markavvattningens
olika effekter, för- och nackdelar och de målkonflikter som finns och som gjort att frågan om
markavvattningen diskuterats i decennier.
Enligt olika uppskattningar finns det stora arealer torvmark som är utdikad och som sedan
övergivits eftersom de inte fick den förväntade avkastningen. Det samma gäller sjösänkningar
och invallningar. Dessa anläggningar påverkar fortfarande vattenförhållandena i landskapet
och skulle sannolikt ofta kunna tas bort utan negativa konsekvenser. Därmed kan olika
vattenhållande strukturer, till exempel våtmarker återskapas. Det kan även bidra till ökat
skydd mot översvämningar. Genom att ta bort hela eller delar av
markavvattningsanläggningen möjliggörs återskapande av vattenhållande strukturer. I
samband med att hela eller delar av en markavvattningsanläggning tas bort behöver bör de
samfälligheter som äger anläggningarna avvecklas eller ombildas.
Att på detta sätt återskapa olika vattenhållande strukturer i landskapet där det är naturligt
blött kan vara en kostnadseffektiv åtgärd som kan bidra till att minska risken både för
vattenbrist och växtnäringsläckage. Den kan också bidra till att öka den biologiska
mångfalden. Åtgärden ska ge vägledning om hur länsstyrelserna kan identifiera
markavvattningsanläggningar som helt eller delvis inte längre fyller någon funktion. Den ska
också ge vägledning om hur dessa anläggningar kan ändras eller bort och hur man hanterar
detta juridiskt.
Vägledningen är även användbar för markägare, åtgärdssamordnare och andra aktörer som
vill genomföra åtgärder för att återskapa vattenskapande strukturer i landskapet.

Genomförande
Jordbruksverket kan utnyttja sina erfarenheter av prövning och förvaltning av
markavvattningsanläggningar, att de har tagit fram handböcker inom området och ansvarar
för utbildningen av markavvattningssakkunniga. I dialogprojektet Fysisk påverkan på
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jordbruksvatten har Jordbruksverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit
fram underlag som kan användas i arbetet med att ta fram vägledningen.
Skogsstyrelsen kan bidra med kunskap om markavvattningens betydelse för skogsbruket.

Sammanhang
Åtgärden stöds av åtgärden mer vatten i landskapet.
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3

Bakgrund

3.1 Vattenbrist skadar både naturmiljön och
samhället
Om en situation uppstår där behovet av vatten är större än tillgången kan det snabbt bli
problem. I en sjö eller ett vattendrag kan det till slut påverka vattenförekomstens ekologiska
status om uttaget fortsätter att vara för stort så att vattennivån sjunker. Det kan också uppstå
förändringar i vattnets kemiska status vid låga vattennivåer i både yt- och grundvatten.
Grundvattenflödet kan ändra riktning vid låga grundvattennivåer. Områden som i vanliga
fall har ett utflöde av grundvatten kan då istället bli inströmningsområden där ytvatten
sipprar ner i marken och fyller på grundvattnet. Det kan då ta med sig föroreningar och ge
konsekvenser för grundvattnets kemi.
Men låga nivåer av grundvatten kan också leda till andra skador:

•

I kustområden eller i områden med relikt saltvatten finns det stor risk för inträngning av
saltvatten när grundvattennivån sjunker.

•

Låga grundvattennivåer kan leda till sättningar i byggnader och andra konstruktioner.

•

Risken för ras och skred ökar.

•

Grundvattenberoende terrestra ekosystem kan skadas – i vissa fall permanent.

•

När utflödet av grundvatten minskar till sjöar och vattendrag intill
grundvattenförekomsten kan det också ge konsekvenser för ekologisk och kemisk status
i ytvattnet

Vattenbrist kan alltså leda till skador både på naturmiljön och på samhället.
För att inte riskera skador på naturmiljön när en bristsituation uppstår kan Länsstyrelsen
behöva begränsa vattenuttagen. De kan då prioritera vissa vattenuttag före andra, till exempel
att dricksvattenuttag ska gå före uttag till andra ändamål. Prioriteringen kan leda till att vissa
verksamheter får brist på vatten.
I praktiken används denna möjlighet sällan. Ett skäl är osäkerhet kring ersättningen för den
användare som blir bortprioriterad. Se vidare avsnitt 4.2.

3.2 Hur använder vi vatten?
SCB har på uppdrag av Vattenmyndigheterna studerat vattenuttagen och
vattenanvändningen i Sverige och i de olika distrikten (SCB, 2019). Under år 2015 beräknade
de att de totala uttagen av sötvatten var cirka 2,4 miljarder kubikmeter i Sverige. Enligt SCB:s
beräkningar är industrin den största användaren av sötvatten i alla vattendistrikt utom i det
befolkningstäta Norra Östersjöns vattendistrikt. I jämförelse med andra distrikt har Norra
Östersjön en låg vattenanvändning för andra sektorer i samhället än hushållen. Det beror till
stor del på att näringslivet i distriktet till stor del är tjänstebaserat.
Den stora befolkningen innebär att hushållens sammanlagda vattenuttag i Norra Östersjöns
vattendistrikt är störst i landet. 36 procent av allt vatten som används av hushållen i Sverige
används i Norra Östersjön. Av det vatten som används av hushållen i distriktet kommer cirka
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91 procent från kommunala vattenverk. Resterande nio procent tas från enskilda vattentäkter
där permanentboende utan kommunal anslutning står för den övervägande delen. Den
övervägande delen av det uttagna vattnet är ytvatten, endast nio procent tas från
grundvatten.
Internationellt sett står jordbruket för den största vattenanvändningen, till exempel inom EU
där jordbruket i genomsnitt använder 21 procent av allt vatten. I samtliga länder står
bevattning för den största delen av jordbrukets vattenanvändning. I Sverige använder
däremot jordbruket under 5 procent av det sötvatten som används totalt.
I Sverige har drygt tio procent av befolkningen enskild vattenförsörjning året runt. Det gäller
både sammantaget och i distriktet. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små
grundvattenmagasin. Små magasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på både
nederbörd och vattenuttag. Det innebär att hushåll med enskild vattenförsörjning är särskilt
utsatta för vattenbrist. Vattenbristen kan uppstå både för att vattnet tar slut eller för att
saltvatten tränger in i vattenmagasinet vid låga grundvattennivåer. Många fritidshus har
också enskild vattenförsörjning. Dessutom ligger de ofta vid kusten eller på öar där risken för
torkasommartid oftast är större.
I Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2021–2027 hittar du ytterligare
information om distriktets vattenanvändning.

3.3 Vattenbrist i Sverige
Grundvatten är en mycket viktig resurs för dricksvattenförsörjningen. Enskilt dricksvatten är
nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % av den kommunala dricksvattenförsörjningen i
landet är grundvatten. De senaste 50 årens klimatförändringar innebär att redan nu har
perioden då grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har ännu inte noterat några
generella trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser där de gör mätningar.
Ojämn tillgång på vatten i Sverige förstärks i förändrat klimat. Klimatförändringar leder till
problem med förändrade grundvattennivåer, både torka och översvämningar. Problemen
med låga grundvattennivåer berör mest sydöstra Sverige, men även i övriga landet kan
förändrade grundvattennivåer innebära problem för dricksvattenförsörjningen.
Åren 2016 – 2018 var det problem med torka och vattenbrist i flera områden i Sverige. SMHI
har publicerat en rapport om Sveriges vattentillgång och analyserar där vattenbristen under
perioden (Stensen, Krunegård, Rasmusson, Matti, & Hjerdt, 2019). I rapporten konstaterar de
att orsaken till vattenbristen skiljde sig åt mellan åren. Även problemen och vilka områden
som drabbades varierade mellan åren.
Med ett varmare klimat i Sverige väntar sig SMHI att vintrarna blir varmare och mer
nederbördsrika. Samtidigt är avdunstningen relativt låg vintertid. Detta leder till mer vatten.
Men varmare temperaturer innebär också att avdunstningen och växternas vattenförbrukning
ökar under sommarhalvåret, vilket kan ge minskad tillgång till vatten, särskilt i södra Sverige.
De problem med vattenbrist som flera vattendistrikt upplevt på senare år kommer därför med
största sannolikhet att återkomma. Ett framtidsscenario är därför att det blir blötare vintrar
men även torrare somrar, dvs en större variation under året än tidigare.
För att motverka akut vattenbrist under åren 2016, 2017 och 2018 införde ett stort antal
kommuner restriktioner för förbrukning av kommunalt dricksvatten. Dricksvatten kördes
med tankbil från andra kommuner till Öland och andra områden. Överföringsledningar
byggdes på kort tid. Kommunerna genomförde också informationskampanjer, gjorde avsteg
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från befintliga vattendomar och utvecklade nya eller alternativa vattentillgångar och källor.
På vissa håll påbörjades även mätningar av vattennivåer. SMHI påpekar att det ger viktig
kunskap och en förutsättning för att kunna övervaka sin egen vattentillgång.

3.4 Vattenbrist i Norra Östersjöns vattendistrikt
Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela distriktet, men lokalt kan det uppstå
vattenbrist vid varma och torra perioder. Flera av åren sedan 2016 har varit ovanligt torra
vilket återspeglas både i statusklassificeringen och i riskbedömningen. Vattenuttag i distriktet
sker bland annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild dricksvattentäkt och
inom industrin.
I Sverige är den vanligaste vindriktningen sydvästlig vind. Det är därför också från det hållet
som den största mängden nederbörd kommer. Större delen av Norra Östersjöns vattendistrikt
ligger på så sätt i regnskugga och får betydligt mindre årsnederbörd än de västliga delarna av
landet.
Området runt Mälaren tillhör de torraste områdena i landet tillsammans med östra Småland,
Öland och Gotland. I en nationell jämförelse är avrinningen i området nära Mälaren särskilt
låg under våren. Vattenföringen i enskilda vattendrag uppvisar stora variationer under årets
lopp och mellan olika år.
I Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2021–2027 finns ytterligare information
om distriktets vattenanvändning.

3.5 Vattendistriktet i ett framtida klimat
SMHI har gjort analyser och tagit fram klimatscenarier för Sverige. Enligt RCP 8.5 förväntas
den globala uppvärmningen att bli större än i scenariot RCP 4.5. Klimatförändringarna i
Norra Östersjöns vattendistrikt, enligt SMHI (SMHI, 2015 a-e), kommer troligtvis innebära en
högre årsmedeltemperatur med mildare vintrar och minskat snötäcke. Distriktet får fler
frekventa värmeböljor under somrarna och antalet dagar med låg markfuktighet ökar. Högre
medeltemperaturer innebär att växtsäsongerna förlängs. Årsnederbörden och antalet tillfällen
med kraftig nederbörd förväntas också öka.
Ett förändrat nederbörds- och temperaturmönster påverkar flödena i vattendragen.
Vinterflöden öka och vårflödestopparna försvinner i majoriteten av länen i Norra Östersjöns
vattendistrikt. I Norra Östersjöns vattendistrikt har det förändrande nederbörds- och
temperaturmönstret under 2016–2018 (SMHI, historiska torrperioder 2020) inneburit torka och
minskad vattentillgång som i sin tur orsakat skogsbränder i Västmanlands län.
Klimatförändringar i Norra Östersjöns vattendistrikt kan förändra och påverka sötvatten- och
saltvatteninflödena till Östersjön. Dessa förändringar kan komma att påverka hela Östersjöns
ekosystem [SMHI Kunskapsbanken (webbsida), 2019].
De klimatscenarier som SMHI har tagit fram baseras på klimatmodeller och ger inga exakta
svar på de konsekvenser klimatförändringarna kommer att ha på yt- och grundvatten. Klart
är att vattenförsörjningen blir en allt viktigare fråga i framtiden. Ett långsiktigt hållbart
nyttjande av vattenresurserna kräver planering och samarbete över kommun- och
länsgränser. Potentiella intressekonflikter mellan exempelvis dricksvattenförsörjning,
bevattning av jordbruksmark och bibehållande av ekosystem behöver identifieras och
hanteras. Fler detaljer om vårt framtida klimat finns på SMHI:s webbplats.
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3.6 Internationell utblick
I Europeiska kommissionens granskning (COM(2019) 95 final) av hur medlemsstaterna
genomfört arbetet enligt vattendirektivet (2000/60/EG) och översvämningsdirektivet
(2007/60/EG) redovisar kommissionen att ungefär hälften av medlemsstaterna betraktar torka
som en relevant faktor i vattenförvaltingen. Kommissionen skriver att en av de viktigaste
åtgärderna för att minska effekterna av torka är en förvaltningsplan för torka, men att en
sådan har inte antagits för alla berörda vattendistrikt. Kommissionen sammanfattar i
dokumentet de viktigaste rekommendationerna till medlemsstaterna för den tredje omgången
förvaltningsplaner. Där tar de bland annat upp förvaltningsplaner för torka.
(

)

(

)

Sverige rekommenderas att överväga att utarbeta förvaltningsplaner för torka, särskilt i
vattendistrikt som präglas av lokal torka. Åtta andra medlemsstater får också
rekommendationer kopplade till förvaltningsplaner för torka. De är lite olika formulerade
beroende på kommissionens bedömning av medlemsstatens situation. För Italien rör det sig
enbart om en komplettering för ett ytterligare avrinningsområde och för Malta att på ett bättre
sätt ta itu med vattenbrist och överuttag. De medlemsstater som rekommenderas att ta fram
eller överväga torkaplaner för hela eller delar av landet är Bulgarien, Tyskland, Spanien,
Finland, Frankrike, Ungern och Sverige. I Spaniens fall rör rekommendationen förnyade
förvaltningsplaner för torka. Tre medlemsstater rapporterade inte i tid så rekommendationer
riktade till dem har inte tagits med i kommissionens granskning. Det gällde Grekland, Irland
och Litauen.
De länder som sedan länge upplever konkurrens om vatten och där torka och vattenbrist
förekommer i princip varje år har av naturliga skäl redan gjort mer arbete och har sedan länge
förvaltningsplaner för torka och vattenbrist. Cypern har exempelvis en ambitiös plan med
omfattande övervakning som grund. Landet publicerade sin första torkaplan 2011 och gjorde
en översyn av den 2016. Planen omfattar en stor mängd data över vatten och nederbörd i
Cypern. I den uppdaterade planen har de även beräknat vattenbristindex (Water scarcity
index, wei+) ända ner på avrinningsområdesnivå. De har också bedömt sårbarheten för torka
och vattenbrist på social, ekonomisk och miljömässig nivå. Sårbarhetsanalysen är nedbruten
på områdena dricksvattenförsörjning, bevattning och miljöfaktorer. En slutsats i Cyperns
torkaplan är att landet har mycket ansträngda vattenresurser i alla hydrologiska regioner
utom två.
För Sveriges del finns inte behov av att göra en lika ambitiös plan som den som Cypern gjort.
Våra problem när det gäller torka och vattenbrist är inte i närheten av dem som de har. Trots
det finns det god anledning för oss att också arbeta mer systematiskt med problemet.
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4

Pågående åtgärder mot torka och
vattenbrist
Sveriges kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter gör redan idag många åtgärder
med koppling till vattenbrist, ett antal av dessa ryms inom vattenförvaltningsarbetet. Utöver
dessa pågår åtgärder initierade på annat sätt.

4.1 Åtgärder inom vattenförvaltningsarbetet
I det Åtgärdsprogram 2021–2027 som vi nu samråder kring finns det åtgärder som har
koppling till torka och vattenbrist, utöver de som anges i denna plan. Dessa är till exempel:
•

Utveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser och kommuner i deras tillsyn av
vattenverksamhet och vattenuttag och vägleda dessa verksamheter i deras
egenkontrollarbete (Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 9: Egenkontroll
vattenverksamhet och vattenuttag)

•

Genom tillsyn, kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har
tillstånd, särskilt i områden med återkommande vattenbrist (Länsstyrelserna, åtgärd
5: Långsiktigt skydd av vattentäkter)

•

Utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna
(Länsstyrelserna, åtgärd 5: Långsiktigt skydd av vattentäkter)

•

Bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen
(Kommunerna, åtgärd 4: Fysisk planering)

•

Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen, i samarbete med Länsstyrelserna (Kommunerna, åtgärd
3a-d: Dricksvattenskydd)

Rapportering från kommunerna visar att de gör framsteg men att mycket arbete återstår
innan allt vatten har det skydd som krävs.
Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsat
med tillsyn när det gäller vattenuttag. Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en
tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges
vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län, 2019). De flesta länsstyrelser angav i projektet att
inget aktivt egeninitierat tillsynsarbete av vattenuttag bedrivs utöver tillsynskampanjen.
Samtliga länsstyrelser menade att den otydliga lagstiftningen kring vattenuttag är ett problem
vid tillsyn och prövning. Flera länsstyrelser gjorde också bedömningen att det är svårare att
bedriva tillsyn på grundvattenuttag än ytvattenuttag.
Ett sätt att få ökad kännedom om vattenuttagen är att öka tillsynen. Det är känt att många
vattenuttag sker utan tillstånd trots att de inte faller under något av undantagen från tillstånd.
Detta förhållande gäller även för många kommunala vattentäkter. Enligt kommunernas
senaste återrapportering till vattenmyndigheterna om åtgärdsarbetet har knappt hälften av de
aktiva kommunala vattentäkterna tillstånd för uttag av vatten. Andelen med tillstånd har ökat
de senaste åren och det pågår processer med tillstånd för ytterligare kommunala vattenuttag.
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Förutom att öka kännedomen om vattenuttagen förväntas en ökad tillsyn leda till att fler
söker tillstånd för sina vattenuttag. Tillståndskravet kan indirekt leda till större kontroll över
vattentillgången vid befarad vattenbrist.
Vid kommande utvärdering av åtgärder är det viktigt att bedöma även åtgärdernas effekt på
torka och vattenbrist.

4.2 Pågående åtgärder som inte ingår i
vattenförvaltningsarbetet
Varningssystem för torka
I Europeiska kommissionens vägledning om hur en förvaltningsplan för vattenbrist
(torkaplan) ska utformas finns varningssystem för torka med som en del (Europeiska
kommissionen, 2007). Systemet är tänkt att ge en tidig varning om att det finns risk för torka
och vattenbrist. I Sverige finns inte något varningssystem för torka eller vattenbrist i den
mening som avses i vägledningen men det finns en tjänst som heter risk för vattenbrist.
Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Syftet med
tjänsten är att beskriva tillgången på mark-, grund- och ytvatten på en övergripande skala och
hur den kan komma att förändras den närmaste tiden. Informationen uppdateras en gång i
veckan och är tillgänglig för alla via myndigheternas hemsidor. Tjänsten har utvecklats
kontinuerligt sedan den första versionen kom 2017.
Internationellt brukar man prata om fyra olika typer av torka och nedan beskrivs hur tjänsten
risk för vattenbrist relaterar till dessa:
1.

Meteorologisk torka

2.

Marktorka

3.

Hydrologisk torka

4.

Socioekonomisk torka

En torkasituation fortplantar sig ofta från 1–3. Först kommer en period av torrt väder som
leder till att det blir torrt i marken, därefter följer låga grund- och ytvattennivåer. Både
marktorka (2) och hydrologisk torka (3) kan sedan ge socioekonomisk torka (4).

Meteorologisk torka
Vid SMHI pågår ett arbete med att testa indikatorer för meteorologisk torka såsom en
nederbördsindikator SPI (standardized precipitation index) och en avdunstningsindikator
SPEI (standardized precipitation-evapotranspiration index) som är vanligt förekommande i
andra länders varningssystem för torka (Europeiska kommissionen, 2018). En utmaning med
användningen av dessa indikatorer i Sverige är att de inte tar hänsyn till nederbörd som faller
som snö under delar av året.

Marktorka
Markvatten visas i en avvikelsekarta med tiodygnsprognos. Den beskriver fuktigheten i
markens övre skikt (rotzonen) i jämförelse med vad som är normalt för årstiden. Eftersom
detta är ett förhållandevis litet vattenlager kan det förändras snabbt i torrt väder. En
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markvattenhalt som är mycket under det normala för årstiden kan vara tecken på marktorka,
vilket främst drabbar de areella näringarna (jordbruk/skogsbruk) (SMHI, 2020).

Hydrologisk torka
Grundvatten visas i avvikelsekartor för både stora och små grundvattenmagasin. Risk för
vattenbrist utfärdas om nivåerna ligger lågt i förhållande till normala nivåer för årstiden, samt
att nivåerna den närmaste tiden bedöms medföra risk för en bristsituation.
Information om ytvatten jämförs med historiska lågflöden. En risk för låga flöden utfärdas om
vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden i ett
mellanstort eller stort område. Risk för låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om
vattendraget har bedömts vara extra känsligt.
Grund- och ytvattennivåer som ligger eller förväntas ligga mycket under normala nivåer för
årstiden kan vara ett tecken på hydrologisk torka.

Socioekonomisk torka
Den fjärde typen av torka, socioekonomisk torka, är när vattenbrist får effekt på
vattenanvändningen i samhället med sociala/ekonomiska effekter. SMHI menar att vi inte har
tillräcklig kunskap om vattenanvändningen i Sverige för att kunna bedöma risk för denna typ
av torka ännu. I princip kan denna typ av torka uppstå utan koppling till övriga torkatyper
om det finns ett överutnyttjande av vatten.

Bevattningsförbud för kommunalt dricksvatten
Svenskt vatten samlar in statistik från kommunerna om vattenläget i kommunerna (Svenskt
Vatten, 2020). Kommunerna matar själva in uppgifter om sin dricksvattenproduktion
kopplade till vattenbrist. Det är vanligt att kommuner utfärdar bevattningsförbud. Dessa
gäller då bevattning med kommunalt dricksvatten. I många fall utfärdas förbuden i
förebyggande syfte.
Vattenbristen kan ha olika orsaker, bland annat kapacitetsbrist i produktionen, dålig
råvattenkvalitet eller brist på råvatten. Under sommarhalvåret 2018 när det var torrt och
varmt i större delen av landet, var kapacitetsbrist den vanligaste orsaken, inte brist på
råvatten.

Avrådan från att använda ytvatten
Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på
naturmiljön, till exempel att vattendragens botten torrläggs. Länsstyrelserna brukar påminna
om regelverket genom att avråda lantbrukare från att bevattna när flödena i vattensystemen
sjunker så pass mycket att det finns risk för skada på naturmiljön. Inom Södra Östersjöns
vattendistrikt utfärdar länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län en sådan avrådan nästan
varje år. Anledningen är att många uttag sker utan tillstånd. Det finns många undantag från
krav på tillstånd och det finns också många tillståndspliktiga uttag som sker ändå, utan
tillstånd. Om råden att låta bli att bevattna inte följs kan länsstyrelsen förbjuda bevattning.
Förbudet riktas specifikt till den som bevattnar trots råden.
Verksamheter som har tillstånd för vattenuttag omfattas inte av avrådan utan tar ut vatten
enligt villkoren i sina tillstånd. Ofta föreskriver villkoren att de inte får ta ut vatten vid flöden
under en viss nivå. Detta gäller särskilt nyare tillstånd.
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Informationskampanjer
Vattenbrist har tidigare inte diskuterats särskilt mycket i Sverige och medvetenheten är i
allmänhet låg. Men de senaste årens återkommande problem har gjort det angeläget att öka
medvetenheten hos invånare och besökare i de drabbade områdena. Öland fick akut
vattenbrist 2016 och i samband med detta startades en informationskampanj kallad
”Vattensmart”. I första skedet var några kommuner och länsstyrelsen Kalmar län med i
samarbetet, men numera deltar flera län och fler kommuner.
[Exempel på informationskampanjer och dess resultat inom Norra Östersjöns vattendistrikt
mottages tacksamt.]

Uppdrag att hitta vatten
SGU har fått i uppdrag av regeringen att under 2018–2020 göra insatser för att förfina och
utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden.
Enligt uppdraget ska redovisningen minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat
samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat
geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella
grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet,
kvalitet och prognostisering.
SGU bedriver ett löpande arbete för att öka insamlingen och tillhandahålla mer
hydrogeologisk information för samhällets behov. Arbetet har intensifierats kraftigt genom
grundvattensatsningen (Abelsson, o.a., 2019). Satsningen har gjort det möjligt för SGU att
utöka sitt arbete för en hållbar vattenförsörjning och under perioden 2018–2020 kommer
myndigheten att bygga upp ett betydligt bättre underlag för att kunna bidra till att säkra
framtida vattenförsörjning, ge bättre scenarier för grundvattennivåernas förändringar samt
bedöma grundvattnets kvalitet. Grundvattensatsningens genomförande delas upp i fem
huvuddelar.
Identifiering och karaktärisering av grundvattentillgångar via helikopterburna TEMundersökningar har hittills utförts framför allt på Gotland, på Öland, och i Skåne samt inom
delar av Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland och Örebro län. Ytterligare
undersökningar är planerade. Kartläggningen av grundvattentillgångar med traditionell
metod har utförts och pågår inom många grundvattenmagasin i Blekinge, Småland, Bohuslän,
Östergötland, Södermanland, Uppland, Ångermanland och Stockholm. Den pågående
satsningen har enligt SGU redan gett goda resultat och lett till att SGU har kunnat peka ut ett
flertal potentiella grundvattentillgångar. Resultaten från undersökningarna har gett
kommunerna möjlighet att göra detaljprospektering och undersöka möjligheten att skapa nya
vattentäkter.
Övriga delar i grundvattensatsningen är
•

Tredimensionell modellering (3D) av grundvattenmagasin

•

Grundvattnets kvalitet

•

Utbyggnad och utveckling av nivåövervakning av grundvatten

•

Datahantering, digitalisering och utveckling av databaser
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Prioritering mellan användare
Havs- och vattenmyndigheten har i en rapport till regeringen (Havs- och vattenmyndigheten,
2018) undersökt möjligheterna att göra prioriteringar mellan vattenanvändare enligt gällande
lagstiftning. De har även undersökt om det finns behov av att göra förändringar i
lagstiftningen för att kunna göra prioriteringar. HaV konstaterar i sin analys att gällande
lagstiftning ger tillräckliga möjligheter för tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) att prioritera
och begränsa de sammanlagda uttagen. De konstaterar samtidigt att lagstiftningen sällan
använts eftersom den användare som blir bortprioriterad har rätt till ersättning. Hur stor
ersättning skulle bli är oklart och det finns inte heller några budgeterade medel till en sådan
ersättning, så det är oklart hur ersättningen skulle finansieras. Om det endast finns en stor
vattenanvändare hjälper inte heller möjligheten att kunna prioritera.
I rapporten konstaterar HaV också att ett väl utvecklat arbete med tillstånd för uttag av vatten
hanterar situationer med liten vattentillgång minst lika bra som prioriteringar vid faktisk
vattenbrist.

Tillstånd för vattenuttag kan vara större än vattenflödet
HaV har särskilt studerat tillstånden för vattenuttag som är gjorda för Emån. De konstaterar
att tillstånden är anpassade för olika flöden och därmed förutsägbara. Trots att inte alla uttag
omfattas av de olika tillstånden som finns för Emån så reglerasuttagen tillräckligt bra.
Länsstyrelsen Kalmar län och SMHI har gjort beräkningar av tillståndsgivna vattenuttag och
jämfört dem med flödet i Emån. Beräkningarna visade att trots komplexa tillstånd med
hänvisning till olika flöden så är det inte säkert att den sammanlagda uttagsvolymen för de
tillståndsgivna uttagen räcker vid lågvattenföring i ån. I de flesta andra sammanhang är
tillstånden enklare utformade. Detta gäller särskilt för äldre tillstånd.
I dagsläget är det oklart om det är ett utbrett problem att tillåtna uttag överskrider
vattenföringen, men genom ökad tillsyn kommer länsstyrelserna att få en tydligare bild av
detta.
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Behov av kunskapshöjande åtgärder
För att kunna få en samlad bild av vattentillgångarna och risken för vattenbrist i Sverige och i
de olika vattendistrikten krävs mer information än vad som finns tillgängligt idag.

5.1 Detaljerad vattenbalans kräver bättre data
Ett sätt att jämföra tillgången på vatten med uttagsbehovet är att räkna ut en vattenbalans. Det
finns flera olika metoder för detta. Inom EU används vattenbristindex (water scarcity index,
eller water exploitation index wei+) för att beräkna om det finns risk för vattenbrist, det vill
säga att vattenbehovet är större än tillgången. De redovisningar som Sverige har kunnat
lämna till Europeiska kommissionen har enbart kunnat göras över så stora områden att lokala
eller regionala bristsituationer inte syns. Anledningen till det är att de data som finns
tillgängliga för vattenuttag inte finns på tillräcklig detaljeringsnivå för att kunna göra en
beräkning för till exempel ett avrinningsområde.
SCB:s rapport om vattenanvändningen (SCB, 2019) baseras på mätningar, statistik,
uppskattningar och schabloner. När det gäller vattenanvändningen på vattendistriktsnivå ger
SCB-rapporten en någorlunda bra bild. För att däremot kunna göra en beräkning av
situationen i en vattenförekomst behövs kännedom om de faktiska vattenuttagen i den
förekomsten, men många vattenuttag mäts inte.
Uppgifter om vattentillgång och vattenanvändning används till beräkning av vattenbalanser.
Genom kvantifiering av vattentillgången och efterfrågan på vatten kan planering och
vattenresursfördelning genomföras på nationell, regional och lokal nivå. Situationer med
vattenbrist kan undvikas och effekter av klimatförändringar kan förutspås och om möjligt
åtgärdas innan krissituation uppstår. I nuläget saknas det mycket information som behövs för
vattenbalansberäkningar. SMHI har beskrivit detaljerna kring detta i en delrapport i
regeringsuppdraget om ökad kunskap om Sveriges vattenuttag (Stensen & Eklund, 2020).
Nedanstående sammanställning är en behovsanalys av underlag, beräkningar och modeller
som behövs för att kvantifiera vattenresurser och dess utnyttjande, framför allt i ett förändrat
klimat. Sammanställningen är gjord av SMHI och SGU.
•

Register över vattenuttag och återfört vatten för samtliga vattenanvändare. Kvantitet
och lokalisering.

•

Information om vattenuttagens variation i tiden, åtminstone per månad, eftersom
vattentillgången varierar i tiden.

•

Data över vattenuttag/vattenanvändning från SCB på så lokal nivå som möjligt. Data
på huvudavrinningsnivå (HARO) bör inte ge problem med sekretess.

•

Kumulativ syn på vattenuttag, inklusive mindre uttag. Det fasta gränskriteriet för
tillståndspliktiga vattenuttag beaktar inte den kumulativa effekten av många mindre
vattenuttag.

•

Samlad information om vattenkraftens vattenanvändning. Hur stor andel av årsflödet
används för elproduktion?

•

Beskrivning av irreversibla effekter, till exempel av saltvatteninträngning. Vad
händer vid överutnyttjande av en vattenresurs, inklusive inträngning av andra
ämnen än salt.
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SMHI och SGU har också identifierat ett flertal områden där med data behövs när det gäller
kunskapen och kontinuerlig mätning av vattentillgångarna. Bland annat gäller det att mer
data behövs på lokal nivå. Kunskapen om hur vattenuttagen påverkar både yt- och
grundvatten behöver också förbättras. Ett annat område som lyfts fram är skyddet av data.
Det är viktigt att sekretesskydda data när det behövs men samtidigt ska inte skyddet hindra
nödvändiga åtgärder.

Undantag från tillståndsplikten
Huvudregeln är att vattenuttag är prövnings- eller anmälningspliktigt. Det finns dock ett stort
antal undantag från denna regel, till exempel för enskild vattenförsörjning. Undantagen har
sitt ursprung i att det ansetts vara en samhällsekonomiskt rationell lösning att enskilda löser
sin egen vattenförsörjning i områden som ligger utanför detaljplanerat område. Att då alltid
kräva en myndighetsprövning av vattenuttagen har ansetts vara alltför ingripande i
förhållande till nyttan. Det finns därmed ett mycket stort antal mindre uttag från både yt- och
grundvattenmagasin utanför detaljplanerat område. Vilken sammanlagd inverkan dessa uttag
har på vattenförekomsterna är svårt att uppskatta med dagens kunskap.
Även vissa större vattenuttag är generellt undantagna från tillståndsplikten – exempelvis för
större djurgårdar, där vattenuttagen kan vara omfattande.
Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om uttaget sker i en vattenförekomst
med stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist.

5.2 Utökad kartläggning av kvantitativ status
Det finns behov av utökad övervakning av kvantitativ status för grundvatten. Detta gäller
särskilt för grundvattenförekomster med uttag av vatten till exempelvis dricksvatten.
Traditionellt har övervakningen utformats för att följa naturliga trender i opåverkade
grundvattenförekomster. Denna övervakning är betydelsefull men behöver kompletteras med
övervakning av förekomster med uttag. Vid perioder av torka är en sådan övervakning
nödvändig för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra vattenbrist.
Vattenproducenterna övervakar ofta vattennivåerna i vattentäkterna men den informationen
är inte alltid tillgänglig och kanske inte heller ändamålsenlig för miljöövervakning. Det finns
också behov av att undersöka om det går att utforma någon slags övervakning av nivåerna i
ytvattenförekomster, särskilt de som används för dricksvattenuttag eller andra uttag. Den
ökade kartläggningen kan utformas inom ramen för eller i samverkan med handlingsplanen
Full koll på våra vatten (Vattenmyndigheterna, SGU, Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, & Länsstyrelserna, 2019).
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5.3 Påverkan och riskbedömning av
vattenförekomster gällande torka och risk för
vattenbrist
En viktig del i arbetet med att vidta åtgärder mot torka och att förebygga vattenbrist är att
kartlägga vilka vattenförekomster som är i riskzonen. På så vis kan rätt åtgärder vidtas på rätt
plats. Det är vattenmyndigheterna som ansvarar för att statusklassningen genomförs men
länsstyrelserna (via beredningssekretariaten) som slutför detta. Flera av åtgärderna i denna
delförvaltningsplan ställer krav på att en sådan statusklassning görs. För att kartläggningen
ska kunna göras behöver Havs- och vattenmyndigheten ta fram bedömningsgrunder som kan
tolka in vattenbrist och torka för ytvatten och hur det kopplar till hydrologisk regim samt
biologiska kvalitetsfaktorer.

5.4 Vidareutveckling av tjänsten vattenbrist
Tjänsten vattenbrist som SMHI och SGU har tagit fram har ökat tillgängligheten på
information om när det är risk för torka och vattenbrist. Som framgår av avsnitten 2.5 och 2.6
ovan pågår det en utveckling i distriktet där torka har blivit mer frekvent. Myndigheterna bör
därför undersöka om tjänsten kan utvecklas vidare så att det harmoniseras med systemen
inom övriga EU-länder och kommissionens vägledning (Europeiska kommissionen, 2007).

5.5 Effekten av ökad sjöreglering
Att på olika sätt uppehålla vattnet i landskapet under en längre tid kan bidra till att perioden
med lågvattenflöden blir kortare. I vissa fall påverkar inte åtgärden flödena i vattendragen
men kan ändå bidra till att utnyttja den nederbörd som faller. Vattenuppehållande åtgärder är
exempelvis ökad sjöreglering, anlagda eller restaurerade våtmarker och bevattningsdammar.
SMHI har med hjälp av simuleringar beräknat hur stor effekt olika åtgärder skulle få. De kom
fram till att ökad sjöreglering är den mest effektiva metoden att öka lågflödena i vattendragen
(Stensen, Matti, Rasmusson, & Hjerdt, 2019; Lindström, 2019). Den faktor som har störst effekt
för att höja lågflödena är att man sparar vatten i sjöar, särskilt om man reglerar dem så att
vatten sparas till sommaren. De flesta av de andra simulerade förändringarna i landskapet
gav mindre effekt.
SMHI konstaterar att samtliga metoder att minska lågflödena har liten effekt och att det
sammantaget framförallt är vädret och klimatet som avgör vattenflödet. För att kunna
använda metoden sjöreglering mer aktivt bör SMHI mer i detalj utvärdera möjligheten för
specifika sjöar En viktig förutsättning är också att det kan ske utan att sjöarnas ekologiska
status försämras.
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Sammanfattning
Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 i syfte att följa
miljökvalitetsnormerna i alla yt- och grundvattenförekomster, i enlighet med kraven i
vattendirektivet (2000/60/EG) och i(vattenförvaltningsförordning)(2004:660).
Vattenmyndigheterna har föreslagit 60 administrativa åtgärder som ska ligga till grund för
genomförandet av de fysiska åtgärder som krävs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas. Åtgärdsprogram 2021–2027 riktar sig till myndigheter och kommuner som inom sina
respektive ansvarsområden ska genomföra de åtgärder som behövs för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
(

)

I miljöbalk (1998:808) 6 kap 3 § anges att en myndighet eller en kommun som upprättar eller
ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk
miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har bedömt att
en strategisk miljöbedömning ska göras vid upprättandet av vattenförvaltningens
Åtgärdsprogram 2021–2027 och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som identifierar
och beskriver den betydande miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan
antas komma att medföra är nödvändig.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021–2027 bedöms medföra övervägande positiva
effekter för samhället och miljö. Åtgärder som kan bedömas som negativa gentemot andra
intressen berör främst kulturmiljö och energisektorn, men sådana negativa konsekvenser är
starkt beroende av hur genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för
vattenkraften (NAP) sker och de avvägningar som görs inom ramen för de processerna.
Underlag till MKB:n har framförallt hämtas från Förslag till Förvaltningsplan 2021–2027 och
Förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt. En svårighet i
miljöbedömningarna har varit att tydligt kunna avgöra effekterna av åtgärderna i
åtgärdsprogrammet på grund av att dessa i huvudsak är administrativa åtgärder och det är
därför svårt att precisera vilka konsekvenserna kommer att bli. Åtgärderna riktar sig till en
mängd olika aktörer som själv måste avgöra vilka fysiska åtgärder som är lämpligast att vidta
för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Miljöbedömningarna är därför övergripande utifrån de
typer av fysiska åtgärder som de administrativa åtgärderna förväntas leda till.
Miljökonsekvensbeskrivningen är ett underlag till Åtgärdsprogram 2021–2027 och synpunkter
på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beaktas vid beslut om fastställande
av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Genom obligatoriska samråd
garanteras allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter insyn i processen
och möjlighet att påverka i framtagandet av åtgärdsprogrammet. I det första samrådet med
myndigheter, länsstyrelser och kommuner, vilket pågick mellan 26 juni och 21 augusti 2020,
beskrevs behovsbedömningen och avgränsning av MKB. I ett andra samråd mellan 1
november 2020 till 30 april 2021, samråder vattenmyndigheterna om åtgärdsprogram,
förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Synpunkterna från samråden skall redovisas i en
särskild sammanställning där man också beskriver hur synpunkterna beaktats samt val och
ställningstagande som gjorts i miljöbedömningsprocessen. Sammanställningen kommer göras
tillgänglig via vattenmyndigheternas webbplats.
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Miljökonsekvensbeskrivningens
avgränsningar

1.1 Behovet av avgränsning
Generella bestämmelser om vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska innehålla regleras
enligt miljöbalk (1998:808) (MB) 6 kap 11 §. I en MKB ska den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av programmet kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas.
Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd
ska också identifieras. Omfattningen och detaljeringsgraden av innehållet avgränsas utifrån
vad som är rimligt i det enskilda fallet. Vid värdering av detaljeringsgraden är det viktigt att
vara medveten om att en MKB för ett övergripande program inte kan likställas med en MKB
för en specifik verksamhet eller åtgärd som kan ha en helt annan detaljeringsgrad i
beskrivningen av miljökonsekvenserna. Enligt MB 6 kap 12 § ska en MKB innehålla de
uppgifter som är rimliga med hänsyn till:

•

bedömningsmetoder och aktuell kunskap

•

planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad

•

allmänhetens intresse

•

att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och
program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder

Enligt 6 kap 10 § miljöbalk ska myndigheten samråda om hur omfattningen och
detaljeringsgraden i en MKB ska avgränsas. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar
kan antas bli berörda av planen eller programmet.
Samråd har skett mellan den 26 juni – 21 augusti 2020 med alla kommuner och länsstyrelser
samt berörda myndigheter. Vid det inledande avgränsningssamrådet har synpunkter
avseende förslaget till innehåll och avgränsning av denna MKB lämnats av 25 kommuner, nio
länsstyrelser, 13 myndigheter och tre organisationer. Vattenmyndigheten har i så stor
utsträckning som möjligt beaktat inkomna synpunkter vid färdigställandet av
miljökonsekvensbeskrivningen.

1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning
Betydande negativ miljöpåverkan till följd av genomförandet av åtgärdsprogrammet 2021–
2027 bedöms inte att uppstå i grannländer. Inte heller i andra stater inom eller utanför EU. En
slutsats av miljöbedömningen är att förslaget till åtgärdsprogram kommer att leda till positiv
gränsöverskridande miljöpåverkan, men inte någon betydande gränsöverskridande negativ
miljöpåverkan. Denna bedömning görs med utgångspunkt i Norra Östersjön vattendistrikts
geografiska läge och programmets innehåll. Beskrivningen av negativ miljöpåverkan till följd
av genomförandet av åtgärdsprogrammet avgränsas därför till miljöpåverkan i Sverige och i
huvudsak inom aktuellt vattendistrikt.
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Åtgärdsprogrammet avser tidsperioden 2021–2027, baserat på de sexårscykler som föreskrivs
i vattendirektivet och vattenförvaltningsförordning. Därför avgränsas MKB:n tidsmässigt till
att avse nuläget och tiden fram till vattendirektivets uttryckta målår 2027.

1.3 Detaljeringsgrad
Åtgärdsprogram 2021–2027 är av övergripande karaktär och denna MKB upprättas på en
motsvarande, övergripande nivå. Syftet är därmed inte att bedöma effekterna av hela den
svenska vattenförvaltningen, utan att avgränsningen av MKB:n i sak följer av inriktningen på
åtgärderna i åtgärdsprogrammet. De åtgärder som myndigheter och kommuner enligt
åtgärdsprogrammet behöver omsätta i fysiska åtgärder kommer, i de fall det krävs enligt
lagstiftningen, att genomgå en miljöbedömning när respektive myndighet eller kommun
genomför dem. Det är först när åtgärdsprogrammets styrmedel omsätts i konkreta åtgärder
som miljöbedömning kan utföras med en sådan detaljeringsgrad att påverkan på särskilda
objekt och specifika typer av påverkan går att bedöma. I denna MKB beskrivs därmed inte
miljöpåverkan i enskilda planområden eller projekt. Miljöpåverkan i varje enskilt fall bedöms
i samband med prövning av verksamhet eller i beslut till planer och program.
Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen av att genomföra åtgärdsprogrammet
redovisas i Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027. Analysen redovisar fördelningen av det
förväntade kostnader på olika aktörer i samhället och nyttorna som uppkommer av att
genomföra åtgärdsprogrammet.
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Förslag till åtgärdsprogram

2.1 Syfte
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram syftar till att uppnå god status eller potential i alla ytoch grundvattenförekomster i enlighet med kraven i vattendirektivet och i
vattenförvaltningsförordning. Det övergripande målet med åtgärderna i Åtgärdsprogram
2021–2027 är således att de miljökvalitetsnormer som vattendelegationen har beslutat om följs.
Åtgärdsprogrammet ska definiera ansvarsområden för de myndigheter och kommuner som
åtgärdsprogrammet riktar sig till och ge förslag på lämpliga styrmedel och fysiska åtgärder
som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Åtgärderna redovisas i sin helhet i
Förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027.

2.2 Funktion och innehåll
Åtgärdsprogram ska enligt 5 kap 9 § 2 miljöbalk vara riktat till myndigheter och kommuner
som sedan har att iaktta miljökvalitetsnormerna och inom sina ansvarsområden vidta de
åtgärder som behövs i enlighet med åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet är juridiskt
bindande och varje kommun och myndighet har ansvar att tolka och genomföra sina åtgärder.
Ett åtgärdsprogram ska framförallt identifiera vilka åtgärder som myndigheter och
kommuner ska genomföra samt ange när åtgärderna ska vara genomförda.
Åtgärdsprogrammet 2021–2027 ska fungera som ett övergripande planeringsinstrument i
syfte att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
En central funktion för ett åtgärdsprogram är också att fördela åtgärdsbehoven mellan olika
typer av påverkanskällor och att ange de olika typer av styrmedel som kan användas för att
beslutade miljökvalitetsnormer ska följas. Åtgärdsprogrammet skall leda till en fördelning av
åtgärdsbehoven i avrinningsområdet och mellan påverkanskällor så att
åtgärdsgenomförandet blir effektivt. De administrativa åtgärderna är därför utformade för att
både kunna stödja en planering av åtgärder i ett avrinningsområdesperspektiv och ett
genomförande som innebär att åtgärder preciseras lokalt och riktas till en påverkanskälla.
Eftersom miljökvalitetsnormer inte är direkt bindande för enskilda eller verksamhetsutövare
behöver de genomföras på ett sätt så att enskildas beteenden överensstämmer med normen.
Åtgärdsprogrammet är ett instrument för att samordna och säkerställa att de aktörer som
påverkar vattenkvaliteten träffas av krav som innebär att miljökvalitetsnormerna kan följas.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ses över och revideras vart sjätte år i enlighet med de
sexårscykler som följer av vattendirektivet och vattenförvaltningsförordning, i syfte att
förbättra åtgärderna från föregående period.

2.3 Förhållande till andra planer och program
Hur Åtgärdsprogram 2021–2027 förhåller sig till andra relevanta planer och program ska
redovisas enligt 6 kap 11 § 1 miljöbalk. I många fall behöver det ske avvägningar och
prioriteringar till följd av annan lagstiftning, andra direktiv eller sakområden. För att nå
regionala tillväxtmål liksom nationella miljömål och energipolitiska mål, är det nödvändigt att
ha en nära samverkan mellan olika institutioner och myndigheter så att både styrsystem och
infrastruktur utvecklas på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle. Nedan ges en
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sammanställning av relevanta planer och program utifrån de sakområden de kan hänföras till,
samt uppgift om på vilket sätt åtgärdsprogrammet förhåller sig till var och en av dessa.

Sveriges miljökvalitetsmål
De svenska miljökvalitetsmålen utgör en samlad bild av den svenska politikens målsättningar
inom miljöområdet samtidigt som de inkluderar sådana miljökrav som Sverige ska följa enligt
EU-lagstiftning och internationella överenskommelser. Arbetet med vattenförvaltning är
starkt kopplat till det nationella miljömålsarbetet.
Flera av de vattenanknutna miljökvalitetsmålen omfattar de krav på vattenkvalitet som ställs
enligt(vattenförvaltningsförordning)och havsmiljöförordning (2010:1341). Framförallt
omfattas följande miljömål:

•

bara naturlig försurning

•

ingen övergödning

•

hav i balans samt levande kust och skärgård

•

giftfri miljö

•

levande sjöar och vattendrag

•

grundvatten av god kvalitet

Via miljökvalitetsmålen knyts miljökvalitetsnormerna för vatten samman med de politiskt
beslutade miljökvalitetsmålen för de svenska vattenmiljöerna. Miljökvalitetsmålen omfattar
förutom de i vattenförvaltningen definierade vattenförekomsterna även allt övrigt svenskt
vatten.
Nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen har visat att majoriteten av målen troligtvis inte
kommer att nås inom utsatt tid. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till
Åtgärdsprogram 2021–2027 utgör, utöver att vara ett verktyg för att nå
miljökvalitetsnormerna för vatten också ett verktyg för att öka takten i miljömålsarbetet och
därmed uppnå det önskade miljötillståndet för våra yt- och grundvatten. Vid genomförande
av åtgärdsprogrammet förbättras möjligheten att nå de svenska miljömålen.

Åtgärdsprogram inom havsmiljöförvaltningen
Åtgärdsprogram för havsmiljön för Nordsjön och Östersjön, 2015–2021 har tagits fram av
Havs- och vattenmyndigheten. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön har tagits fram utifrån
kraven i havsmiljöförordningen som utgör det svenska genomförandet av havsmiljödirektivet
(2008/56/EG).
(

)

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller de åtgärder som behövs för att god havsmiljö
ska uppnås och att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet för
havsmiljön ska genomföras av angivna myndigheter och kommuner. De flesta åtgärder är av
styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Dessa
leder direkt eller indirekt till att de fysiska åtgärderna genomförs.
Eftersom allt inlandsvatten rinner ut i havet innebär det att den miljöpåverkan som sker på
land även påverkar statusen i havet. Havsmiljödirektivet och vattendirektivet överlappar
varandra både avseende vissa påverkanstryck och vattenområden. Det finns flera typer av
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negativ påverkan som är desamma för både inlands- och havsvatten. Några exempel är
övergödning, miljögifter och viss fysisk påverkan där konnektivitet mellan inlandsvatten och
havet är viktigt för många vattenlevande arter som öring, lax och ål. Det är framförallt
tillförsel av näringsämnen och miljögifter som äventyrar uppfyllandet av god havsmiljö. För
båda dessa påverkanstryck krävs det mer långtgående åtgärder på land, vilket hanteras i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Eftersom god status i havsmiljö är starkt beroende av
att god status uppfylls i inlandsvatten, beror nyttan av att uppnå god havsmiljöstatus på
genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram. För vissa påverkanstryck är det
därför en förutsättning att uppnå god status i inlandsvatten för att uppnå god
havsmiljöstatus. Därefter krävs ytterligare åtgärder för de påverkanstryck som sker specifikt i
havet som till exempel vindkraft, fiske och nedskräpning.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kompletterar vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Det
förekommer viss överlappning mellan vatten- och havsmiljödirektivens bestämmelser i
territorialhavet. Åtgärdsprogrammet för inlandsvatten kommer troligen i flera fall att ha en
inverkan på havsmiljön. I dessa fall ska förvaltningen enligt den svenska vattenförvaltningsrespektive havsmiljöförordningen samverka. Myndigheterna ska samarbeta och hjälpa
varandra på det sätt som är lämpligt med hänsyn till myndigheternas olika kompetens för en
effektiv havs- och vattenmiljöförvaltning.

Havsplanering
Havsplaner tas fram av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med länsstyrelser med
kustområden och beslutas av regeringen. Havsplaneringen regleras i
havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU) och omfattar det svenska territorialhavet från en
nautisk mil utanför baslinjen till och med den ekonomiska zonen. Havsvattenplanerna tar vid
där gränsen för vattenförvaltningens åtgärdsplaner slutar i territorialhavet. Havsplaneringen
tillsammans med de kommunala översiktsplanerna ska vara styrande för beslut om
havsområdena.
(

)

Länsstyrelsernas och kommunernas tillsynsplaner
Tillsynsplaner upprättas och beslutas av statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. I
dessa planer fastställs hur tillsynen enligt miljöbalk ska bedrivas och vilka insatser som ska
prioriteras under det kommande året utifrån behovsutredningar. Åtgärdsprogrammet utgör
ett underlag till behovsutredningarna och därmed till tillsynsplanerna. Översikts- och
detaljplaner upprättas av kommuner. I översikts- och detaljplaner klargörs hur mark- och
vattenområden i kommunen lämpligen ska användas och hur den befintliga byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. Åtgärdsprogrammet utgör viktigt underlag för den
fysiska planeringen i kommunerna. Eftersom avrinningsområdesgränserna avviker från de
geografiska och administrativa gränserna behöver kommunerna hitta arbetsformer för att
samordna arbetet när det gäller vattenfrågor i den fysiska planeringen.
Länsplan för transportinfrastruktur upprättas av regionerna. Länstransportplanerna
kompletterar den nationella arbetsplanerna för väg- och järnväg som upprättas av
Trafikverket. Väg- och järnvägsplanerna reglerar markåtkomst, visar i detalj var en väg eller
järnväg ska gå eller på vilken sträcka den ska byggas om, hur den ska utformas och hur den
ska anslutas till omgivande väg- eller järnvägsnät. Det är länsstyrelserna som tillstyrker
planerna. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som bör utgöra underlag för, och påverka,
tillstånds- och dispensprövningar som behövs för att kunna genomföra väg- eller
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järnvägsåtgärderna i enlighet med arbetsplanerna, exempelvis för vattenverksamhet,
markavvattning och åtgärder som berör Natura2000-områden.
Energi- och klimatplaner tas fram både kommunalt och regionalt. Planerna behandlar
tillförsel, distribution och användning av energi samt hushållning, effektivisering och andra
åtgärder för minskad klimatpåverkan. Klimatanpassningsplaner syftar till att anpassa
samhället till de pågående och kommande klimatförändringarna och bygger bland annat på
risk- och sårbarhetsutredningar.
Efterbehandlingsplaner tas fram för utredning, undersökning och efterbehandling av
förorenade områden. Länsstyrelserna och kommunerna är huvudmän för projekt som
genomförs med stöd av statliga bidrag. Åtgärdsprogrammet innehåller sådana åtgärder som
behövs för att uppnå god status i grund- och ytvattenförekomster och utgör en del av
underlaget för val av åtgärder och prioriteringar i planer för efterbehandling av förorenad
mark.
Naturvårdsplaner upprättas av länsstyrelser och kommuner och reglerar hur naturvården ska
bedrivas, vad som ska skyddas och inom vilka områden den biologiska mångfalden ska
prioriteras. Åtgärdsprogrammet kan utgöra del av underlaget till naturvårdsplaner.
Vatten- och avloppsplaner upprättas av kommunerna och kan beskriva hur vatten- och
avloppsförsörjningen ska lösas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför
kommunalt verksamhetsområde. Med vattenförsörjning avses ofta såväl
dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och -rening som dagvattenhantering. Havsoch vattenmyndigheten har tagit fram en nationell vägledning för kommunal vatten- och
avloppsplanering.
Vattenförsörjningsplaner upprättas i första hand av kommuner men även av länsstyrelser.
Syftet med vattenförsörjningsplanerna är att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt. De
innehåller en beskrivning av dricksvattenförsörjningen och andra större tillståndsgivna uttag i
kommunen/länet, dricksvattenbehovet idag och i framtiden, potentiella hot mot försörjningen,
bristområden samt dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat. En vattenförsörjningsplan
kan utgöra del av kommunens vatten- och avloppsplan. Åtgärdsprogrammet ger viktigt stöd
och underlag för framtagande av vattenförsörjningsplaner och vatten- och avloppsplaner.

Riskhanteringsplanerna
EU har beslutat att alla medlemsländer ska arbeta för att förebygga och hantera
översvämningsrisker genom införandet av översvämningsdirektivet (2007/60/EG). Direktivet
har genomförts i svensk lagstiftning genom översvämningsförordningen (2009:956) och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utsetts till ansvarig myndighet. I
de områden som MSB har bedömt att det finns en betydande översvämningsrisk ansvarar
länsstyrelserna för att i samverkan med myndigheter, kommuner, samhällsviktiga aktörer och
allmänheten ta fram riskhanteringsplaner för att minska konsekvenserna av översvämningar.
Riskhanteringsplanerna ska behandla samtliga aspekter av hanteringen av
översvämningsrisker och ska samordnas med de förvaltningsplaner som tas fram enligt
vattendirektivet.
(

)

(

)
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2.4 Åtgärdsprogrammets förhållande till närliggande
lagstiftning
Ramdirektivet för vatten har i huvudsak implementerats i Sverige genom miljöbalk,
vattenförvaltningsförordning och via vattendelegationsförordningen (2017:872).
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har även koppling till ett flertal närliggande arbetsfält
och arbetet med att ta fram åtgärder för perioden 2021–2027 berörs direkt eller indirekt av de
direktiv som finns inom dessa arbetsfält och politikområden. I vissa hänseenden överlappar
de varandra och mellan dem finns såväl möjligheter till positiva förstärkningseffekter som
risk för konflikter. Vattenmyndigheten tar hänsyn till kraven i andra direktiv i dialogen med
åtgärdsmyndigheterna under framtagandet av åtgärdsprogrammet. Enligt
vattenförvaltningsförordning, 6 kap 5 § i ska ett åtgärdsprogram innehålla de grundläggande
åtgärder som tas upp inom följande beslutade EU-direktiv:
(

)

•

direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG), ()

•

direktiv om förvaltning av badvattenkvaliteten (2006/7/EG), badvattendirektivet)

•

direktiv om skyddet för miljön, särskilt slam, när avloppsslam används i jordbruket
(86/278/EEG),

•

förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2009/1107/EG),

•

direktiv om kvaliteten på dricksvatten (98/83/EG), dricksvattendirektivet

•

direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (92/43/EEG), ()

•

direktiv om industriutsläpp (2010/75/EG), industriutsläppsdirektivet

•

direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
(2011/92/EG), MKB-direktivet

(

(

(

(

)

)

)

•

direktiv om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (91/676/EEG),()

•

direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår (2012/18/EG). Sevesodirektivet
(

)

2.5 Klimatanpassad vattenförvaltning
Det globala klimatet håller på att förändras på ett sätt som kommer att kräva en anpassning
av vattenförvaltningens arbete. Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre
perioder med torka och stigande havsnivåer är följder av ett förändrat klimat som påverkar
vattentillgång och vattenkvalitet och Sverige förväntas integrera klimatperspektivet i
vattenförvaltningsarbetet. Miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samtidigt som
klimatanpassning sker och effekterna av klimatförändringarna mildras. Det är viktigt att
vattenförvaltningsarbetet samordnas med arbetet enligt andra regelverk, så att
synergimöjligheter i åtgärdsarbetet kan nyttjas mest effektivt (Quevauviller, 2011). Ett
förändrat klimat kan inte användas som ett motiv för att sänka förbättringskraven för en
vattenförekomst. I åtgärdsprogrammet finns åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner, så att miljökvalitetsnormerna för distriktens vattenförekomster ska kunna följas.
Då klimatförändringarna kommer att påverka förutsättningarna för dessa åtgärder, behöver
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myndigheter och kommuner anpassa inriktning och omfattning av sina insatser. Med stöd av
förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete får alla myndigheter i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram i uppdrag att anpassa arbetet inom ramen för sina
övriga åtgärder i åtgärdsprogrammet så att det tar hänsyn till effekterna av
klimatförändringarna. Detta ger förutsättningar för att även genomförandet av kommunernas
åtgärder blir klimatanpassade. På så vis kan framtida insatser för att nå
miljökvalitetsnormerna vara bättre understödda och vara bättre riktade för att bli till största
möjliga nytta för ekosystem och samhälle. Viktiga områden i klimatanpassad
vattenförvaltning är genomtänkt vattenplanering på samhällsnivå, översyn av vattendomar
och markavvattning samt grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden
dagvatten innan det når vattendrag. En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver
säkras mot effekter som exempelvis periodvis torka och förändrad råvattenkvalitet.
(

)
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3

Miljöförhållanden i Norra Östersjöns
vattendistrikt
För att kunna bedöma de miljökonsekvenser som Åtgärdsprogram 2021–2027 medför ska
förhållandena i de områden som antas påverkas betydligt beskrivas enligt 6 kap 11 § 3 i
miljöbalk.

3.1 Nulägesbeskrivning
Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från strax söder om Dalälven i norr och i det
närmaste ner till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Distriktet
berör hela eller delar av Uppsala, Örebro, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, samt
en liten del av Östergötlands och Dalarnas län. 76 kommuner ingår helt eller delvis i
vattendistriktet. Norra Östersjöns vattendistrikt är det till ytan minsta vattendistriktet i
Sverige men har med sina 3,1 miljoner invånare den största befolkningen. Norra Östersjöns
vattendistrikt är det mest tätbefolkade i landet med en snabb tillväxt i framförallt
Stockholmsregionen. Många av vattendistriktets största utmaningar är kopplade till just
befolkningstrycket och ökande exploatering av land- och vattenområden. Stora delar av
vattendistriktet präglas av den påverkan som mänskliga verksamheter har medfört och
effekterna kan avläsas i tillståndet i vattenmiljöerna.
Kustområdet är varierat med öppna kuststräckor längst i norr och breda skärgårdsområden
längre söderut. Landhöjningen präglar kustlandskapet genom uppgrundning och avsnörning
av sjöar och våtmarker. Salthalt, vattenomsättning och landpåverkan uppvisar tydliga
gradienter från norr till söder, från kust till utsjö samt från yta till botten och är styrande för
både vattenkvalitet och artsamhällen.
Den genomsnittliga årsnederbörden i vattendistriktet varierar mellan 600 och 900 millimeter
med lägst nederbörd i kust- och skärgårdsområdet samt i områdena närmast de stora sjöarna
Mälaren och Hjälmaren. Mest nederbörd faller i de nordvästra delarna av distriktet.
Nederbörden är högst under sommar och höst samt lägst under vinter och vår.
Avdunstningen är relativt likartad i hela distriktet med cirka 400–500 millimeter per år.
Årsmedelavrinningen varierar mellan 200 och 400 millimeter (6–12 l/s km2) och följer i stort
sett nederbördsmönstret, med lägst avrinning i kustområdet och i områdena närmast Mälaren
och Hjälmaren samt högst avrinning i nordvästra delen av distriktet. Avrinningen varierar
från år till år och mellan olika årstider. Säsongsvariationen beror till stor del på magasinering
av nederbörden i form av snö, liksom på magasinering som mark- och grundvatten. Trots att
nederbörden är störst under sommaren är avrinningen då oftast som lägst beroende på hög
avdunstning. Avrinningen är i regel som högst under vintern och våren.

3.2 Vatten som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna
Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna statusklassificerar alla vattenförekomster och anger
vilken miljöpåverkan som är orsaken till att kvalitetskraven i vattenförekomsterna riskerar att
inte följas. För varje vattenförekomst fastställs sedan vilken miljökvalitetsnorm som ska gälla.
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Åtgärdsprogrammet är riktat mot vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna.
I Norra Östersjöns vattendistrikt har 1 326 ytvattenförekomster och 92 av dessa riskerar att
inte uppnå kvalitetskravet god ekologisk status. Fler miljöproblem orsakade av mänsklig
påverkan bidrar till detta.
I slutet av 1800-talet fanns ett starkt tryck på att utöka den odlingsbara marken på grund av
en kraftigt växande befolkning. I hela landet genomfördes då rätningar av vattendrag,
utdikningar och sjösänkningar i syfte att vinna ny mark. I Norra Östersjöns vattendistrikt
genomfördes sjösänkningar i stor omfattning. Ett exempel är vattendistriktets näst största sjö
Hjälmaren, som i slutet av 1800-talet sänktes med cirka 1,3 meter. Människan har också
påverkat sjöar och vattendrag genom att reglera vattenflödet, bland annat för att utvinna
energi genom vattenkraft. Även om vattenkraften är relativt begränsad i Norra Östersjöns
vattendistrikt jämfört med i övriga landet, finns det några vattensystem där den ändå är
omfattande, bland annat i Arbogaån och Kolbäcksån. Reglering av vattennivåerna har också
gjorts för att minska risken för översvämning av jordbruksmark och för att underlätta för
sjöfarten. Regleringen innebär att variationerna i vattenstånd jämnas ut inom och mellan år.
En mindre andel av strandområdet blir översvämmad om våren, jämfört med de förhållanden
som rådde innan regleringen. Mälaren är ett exempel på kraftigt reglerad sjö där strandnära
livsmiljöer har påverkats av regleringen.
Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är det mest prioriterade miljöproblemet i
distriktet om man ser till ytan och antal vattenförekomster som är negativt påverkade. Mer än
75 procent av kustvattnen och runt en tredjedel av distriktets sjöar och vattendrag har
bedömts vara tydligt påverkade av övergödning. Därtill har 15 procent av distriktets sjöar,
däribland Hjälmaren och delar av Mälaren, bedömts påverkade av internbelastning, där
fosfor bunden till sedimenten kan frigöras och förvärra övergödningsproblemen.
I Norra Östersjöns vattendistrikt är det 16 procent av vattenförekomster som bedöms vara
påverkade av försurning. Påverkans källorna är främst atmosfärisk deposition och skogsbruk
som i en kombination med den kalkfattiga berggrunden med magra, tunna jordar i distriktet
orsakar försurningsproblemen.
Miljögifter från både tidigare verksamhet, pågående verksamheter och diffusa utsläpp
påverkar vattenförekomsterna i distriktet. Två ämnen som misstänks förekomma i en stor del
av distriktets ytvattenförekomster är PFOS och TBT (tributyltenn). Användning av dessa
ämnen är förbjuden idag, men fortfarande sker läckage från till exempel förorenade områden
och deponier och, när det gäller TBT, från tidigare användning i båtbottenfärger. Dessa ämnen
är toxiska redan i mycket låga koncentrationer och för att komma till rätta med de problem
som dessa ämnen leder till behöver vidare läckage minimeras. Även många andra ämnen som
PAHer, metaller, växtskyddsmedel, flamskyddsmedel, läkemedelsrester, mjukgörare med
mera påverkar eller misstänks påverka ytvattenförekomsterna i distriktet. Förorenade
områden är utpekat som den största påverkanskällan för miljögifter, det vill säga den
påverkanstyp som påverkar störst antal vattenförekomster, om man bortser från atmosfärisk
deposition av kvicksilver och PBDE. Dagvatten, giftiga båtbottenfärger, deponier och
avloppsreningsverk är andra källor som påverkar många vattenförekomster i distriktet. En
tredjedel av distriktets ytvattenförekomster riskerar att inte uppnå god kemisk status på
grund av miljögifter.
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Utöver de vattenförekomster som är i risk finns även ett stort antal vattenförekomster med
osäker risk där påverkan behöver verifieras med ytterligare övervakning.

3.3 Tillgång på grundvatten
I Sverige är vi bortskämda med att generellt sett ha en god tillgång på vatten för
dricksvattenproduktion, bevattning med mera. I Norra Östersjön finns 645
grundvattenförekomster. Idag finns det delar av distriktet där tillgången på grundvatten
riskerar att förändras som en följd av en snabbt växande befolkning och förändringar i
klimatet. Vattenbrist påverkar både dricksvattenförsörjning och förutsättningar för jordbruk,
skogsbruk, industri och turism. Det får också negativa effekter för växter och djur som är
beroende av vatten.
Redan idag finns problem med vattenbrist i delar av vattendistriktet. Under åren 2016, 2017
och 2018 var det långa perioder med mindre nederbörd än normalt, vilket ledde till låga
vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Flera kommuner inom distriktet
införde bevattningsförbud. Grundvattennivåerna är under hösten 2020 fortfarande under det
normala, eller mycket under det normala, på många håll i distriktet. Området runt Mälaren
tillhör de torraste områdena i landet tillsammans med östra Småland, Öland och Gotland. Sju
procent av distriktets grundvatten riskerar att inte uppnå kvalitetskravet god kvantitativ
status på grund av betydande uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning.
Mälaren, som försörjer cirka två miljoner människor med vatten, är även den i särklass
viktigaste dricksvattenresursen i distriktet. Fyra större dricksvattenproducenter tar sitt
råvatten ur Mälaren och ett 30-tal kommuner försörjs med vatten från dessa producenter.
Samtidigt är Mälaren farled för tung båttrafik och mottagare av avloppsvatten från 1,1
miljoner människor. Centralisering av vattenförsörjningen ger fördelar, men ökar samtidigt
sårbarheten och innebär att det blir särskilt viktigt att ha tillräckliga reservvattentäkter.
Grusåsarna, som också är viktiga dricksvattentäkter, genomkorsas av vägar med omfattande
transporter av farligt gods, särskilt sträckan Västerås – Köping – Örebro. Sammantaget ställer
allt detta stora krav på hur vattenfrågorna hanteras i samhällsplaneringen. Långtgående
förebyggande åtgärder behövs för att skydda både aktiva dricksvattentäkter och sådana som
kan bli aktuella i framtiden. Idag riskerar hälften av alla distriktets grundvattenförekomster
att inte uppnå kvalitetskravet god kemisk status.

3.4 Skyddade områden
I EU finns flera direktiv som syftar till att skydda områden med anknytning till vatten utifrån
olika perspektiv. I vattenförvaltningsförordning pekas dessa områden ut som särskilt
skyddsvärda. Skyddet för de vattenrelaterade värdena i dessa områden samordnas genom
vattenförvaltningen. När vattenmyndigheterna tar fram åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer ska de särskilda krav som gäller för skyddade områden vägas in i
arbetet. Enligt Vattenförvaltningsförordning, Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om
kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2019:24) och Sveriges geologiska undersöknings
föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1) ska
vattenmyndigheten upprätta ett register över skyddade områden. Registret förs i databasen
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och där är det möjligt att se vilka de
vattenrelaterade skyddade områdena är, var de ligger och vilka vattenförekomster som berörs
av respektive område. Där finns också övergripande information om vilka särskilda krav som
ska uppnås och vilken lagstiftning som är relevant för varje typ av område.
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4

Bedömning av miljöpåverkan

4.1 Betydande miljöpåverkan
De åtgärder som finns i åtgärdsprogrammet är av betydelse för vattnets kvalitet och kvantitet.
De syftar till att motverka försurning, övergödning, fysiska förändringar, miljögifter,
främmande arter, otillräckligt dricksvattenskydd och andra vattenrelaterade miljöproblem.
Även program som innehåller miljöförbättrande åtgärder och förväntas ha en positiv
inverkan kan medföra risk för negativ miljöpåverkan med avseende på vissa miljöaspekter.
Tidigare kända konflikter mellan olika miljöintressen eller värden kan finnas och nya kan
uppstå.

Befolkning och människors hälsa
Åtgärdsprogrammet förväntas medföra ett förbättrat skydd och övervakning av
dricksvattentäkter samt tryggar dricksvattenförsörjning av god kvalité. En förbättrad
miljökvalitet som till exempel i form av ekosystemtjänster och friluftsliv, bad- och fiskevatten
ger förbättrade livsvillkor såväl direkt som indirekt för befolkningen, både nuvarande och
kommande generationer. Åtgärdsprogrammet föreslår även åtgärder som förväntas leda till
minskad exponering av ämnen som kan leda till skador på människors hälsa.

Biologisk mångfald, växt- och djurliv
Åtgärdsprogrammets föreslagna åtgärder förväntas medföra positiva effekter för den
biologiska mångfalden. Ekologiskt funktionella kantzoner, skyddszoner, fosforfällor och
våtmarker samt fria vandringsvägar ökar mångformigheten av växt- och djurbiotoper i
landskapet och därigenom även den biologiska mångfalden. Åtgärdsprogrammets
genomförande förväntas även medföra minskad risk för påverkan från främmande arter. De
negativa effekter som kan uppstå av en del av åtgärderna, till exempel kalkning i våtmarker,
bedöms inte vara betydande.

Mark
Åtgärdsprogrammets genomförande bedöms på längre sikt medföra en positiv miljöpåverkan
för miljöaspekten mark. Intensifierat arbete med att sanera föroreningsskadade områden samt
förbättrad tillsyn av miljöfarliga verksamheter kommer lokalt att medföra betydande positiv
miljöpåverkan för miljöaspekten mark som är större än vad som kan förväntas om
programmet inte genomförs. Vid sanering av förorenade områden kan giftiga ämnen frigöras
och transporteras till andra miljöer. Denna spridning bedöms dock vara av övergående
karaktär och endast beröra en mindre del av den totala föroreningen. Dagens
markanvändning påverkas av åtgärderna, exempelvis kommer jordbruksmark i produktion
att minska på grund av skyddszoner, våtmarker och andra krav.

Vatten
Åtgärdsprogrammets genomförande förväntas bidra väsentligt till positiva effekter för
vattenkvalitén. Föreslagna åtgärder förväntas leda till minskad övergödning och till att
situationen avseende miljögifter och fysisk påverkan förbättras. Åtgärdsprogrammet innebär
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också att dricksvattenskyddet kan stärkas. Vid sanering av förorenade områden kan giftiga
ämnen frigöras till vatten och transporteras till andra vattenförekomster. Detta bedöms vara
av övergående karaktär och endast beröra en mindre del av den totala ursprungliga
föroreningen.

Luft och klimatfaktorer
Förbättrade vandringsvägar och minimitappning kan påverka vattenkraftsproduktionens
volym vilket därmed ger en indirekt klimatpåverkan i form av ett ökat behov av förbränning
av bränsle för alternativ elproduktion. Energieffektiviseringar i samhället kan kompensera en
del av denna påverkan och den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften
ska genomföras så att en nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel finns samtidigt som
största möjliga nyttan för vattenmiljön beaktas. Under genomförandet av planen ska
myndigheter vidta de åtgärder som behövs för att den negativa inverkan på effektiv tillgång
till vattenkraftsel hålls till ett minimum. Ett riktvärde har satts för att begränsa
produktionsförlusten till total högst 1, 5 terawattimmar. Sveriges vattenkraft producerar idag
67 terawattimmar per år (se bilaga 1, Regeringens beslut om NAP) och ett produktionsbortfall
på 1,5 terawattimmar bedöms inte ha en påverkan på möjligheten att nå målet på 100 procent
förnybar elproduktion till år 2040. Fysiska åtgärder som exempelvis kalkning, anläggande av
våtmarker och dammar, restaurering av vattendrag och sanering av förorenade områden ger
upphov till ökade behov av transporter och användning av tyngre maskiner vilket kommer
att orsaka utsläpp från förbränning av bränslen. Denna påverkan bedöms som kortvarig och
miljönyttan med åtgärderna bedöms därför vara större än den negativa påverkan som
eventuella utsläpp orsakar.
()

Landskap
Åtgärdsprogrammet genomförande förväntas i allmänhet inte medföra någon stor påverkan
på landskapets utseende. Lokalt kan åtgärder samt anläggning av våtmarker och ekologiskt
funktionella kantzoner inverka på landskapsbilden som kan bedömas som betydande, både i
positiv och i negativ bemärkelse.

Bebyggelse och materiella tillgångar
Beaktande av miljökvalitetsnormerna för vatten vid fysisk planering kan minska
näringsbelastning och översvämningsrisker genom utvecklad anpassad bebyggelse och
utveckling av infiltrationsytor. Däremot kan produktiv jord- och skogsbruksmark i jord tas i
anspråk för anläggande av våtmarker och skyddszoner. Sanering av förorenade områden kan
leda till att markägare och exploatörer kan använda den tidigare förorenade marken för
exempelvis bostäder.

Forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv
Åtgärder mot fysiska förändringar kan i vissa fall lokalt komma att påverka
kulturmiljövärden. Samtidigt kan sådana åtgärder ge möjlighet att bevara och lyfta fram
lämningarna.
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4.2 Konflikter mellan åtgärdsprogrammet och
samhällsviktiga intressen
En övervägande del av miljökonsekvenserna av åtgärdsprogrammet förväntas bli positiva för
miljön och samhället. Åtgärdsprogrammet bedöms dock kunna innebära en påverkan på
andra samhällsviktiga intressen och kulturmiljövärden. I framtagandet av Åtgärdsprogram
2021–2027 har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt gjort avvägningar mellan
olika intressen i dialog med åtgärdsmyndigheterna, men konflikter kan ändå uppstå med
andra mål, program eller intressen.
Sveriges vattenkraftverk genererar förnybar energi som är enkel att reglera och medför inte
några betydande klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt skapar vattenkraften en negativ
påverkan på flera olika miljöaspekter genom de ingrepp som sker på naturen. Vattenkraften
har en positiv inverkan på många av de nationella miljökvalitetsmålen men det finns ett stort
behov av en av en miljöanpassning av vattenkraften. Havs- och vattenmyndigheten,
Energimyndigheten och Svenska kraftnät har utarbetat en nationell plan för moderna
miljövillkor för vattenkraften (NAP). Prövningsplanen fastställdes av regeringen den 25 juni
2020 (Regeringen, 2020a). Syftet med prövningsplanen är att anpassade miljökvalitetsmål ska
kunna uppnås på nationell nivå utan väsentlig påverkan på vattenkraftens roll i
energisystemet samtidigt som Sveriges klimatmål nås. Dessa mål kan dock inte uppnås
samtidigt i alla vattenförekomster utan det behövs en prioritering mellan och inom olika
avrinningsområden. Den nationella prövningsplanen reglerar att arbetet med omprövningar
påbörjas 2022 och förväntas pågå under ungefär 20 år. Vattenmyndigheternas arbete med
kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordning kommer att bedrivas enligt den
prioriteringsordning som behövs för att genomföra den nationella prövningsplanen för
vattenkraft.
En annan potentiell konflikt som finns är den mellan kulturarv och biologisk mångfald där
det kan finnas målkonflikter mellan att bevara kulturmiljövärden och att återställa vattendrag
hydrologiskt och biologiskt. Det kan handla om att ta bort vandringshinder, exempelvis en
damm som kan vara en del i en kulturmiljö med historiskt värde eller återställning av fysiskt
påverkade vattendrag där till exempel rensning och andra kulturspår kan ha kulturhistoriska
värden. Även anläggande av kantzoner med träd och buskar kan vara olämpligt ur ett
kulturhistoriskt perspektiv vid fornlämningar. Ovan angivna exempel på målkonflikter visar
att det behövs avvägningar vid bedömningen av vilka fysiska åtgärder som ska vidtas. Det är
däremot ofta möjligt att hitta kompromisser och lösningar. För att kunna göra avvägningar
mellan olika intressen och prioriteringar behövs ett tillräckligt kunskapsunderlag.
Vattenmyndigheten har identifierat en risk för konflikt mellan de åtgärder som kan bli
aktuella med anledning av åtgärdsprogrammet och vissa typer av skyddade områden enligt
andra direktiv än vattendirektivet. Skyddade områden ska i första hand uppfylla de mål och
kvalitetskrav som följer av respektive direktiv och dess implementering i svensk lagstiftning.
Därefter, i den mån det inte motverkar dessa krav, ska de uppfylla kraven som följer av
vattenförvaltningsförordning. Detta kan innebära att det i vissa fall kan ställas särskilda krav
för en vattenförekomst som utgör, eller är en del av ett skyddat område för att målen för det
skyddade området ska kunna uppnås. Det finns fall där det går att identifiera risk för konflikt
mellan kvalitetskravet enligt vattenförvaltningsförordning (god ekologisk status) och
kvalitetskrav enligt Natura 2000-bestämmelserna (upprätthållande av gynnsam
bevarandestatus). Det gäller i vissa näringsrika, ofta grunda, sjöar som är utpekade enligt
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fågeldirektivet samt i vissa naturligt näringsrika sjöar som pekats ut enligt art- och
habitatdirektivet. Bedömningen baseras på sjöarnas goda förutsättningar att hysa ett stort
antal fågelarter till viss del beror på relativt höga närsaltshalter. Flera av dessa sjöar har också
halter av fosfor som ligger över gränsen för god status för den specifika sjön. Djur som betar
strandnära kan vara en risk för parasitsmitta i dricksvattentäkter som utgörs av ytvatten.
Några av de parasiter som bland annat nötkreatur bär på är svåra att avdöda eller avskilja vid
rening av dricksvatten. Strandnära betesmarker har ofta höga naturvärden och skyddas
därför i vissa områden som naturreservat och liknande. Om ett sådant område ligger i nära
anslutning till råvattenuttag för dricksvatten kan det uppstå en konflikt mellan bevarandet av
naturvärdena i betesmarken och skyddet av dricksvattnet.
Regeringens livsmedelsstrategi inkluderar hela livsmedelkedjan och målet är att
livsmedelsstrategin ska skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja och att den totala
livsmedelproduktionen ökar samtidigt som miljökvalitetsmålen uppnås. Idag orsakar
livsmedelproduktionen i Sverige läckage av näringsämnen, växtskyddsmedel miljögifter och
ingrepp på naturen som leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. En ökad
inhemsk produktion av livsmedel kommer sannolikt orsaka en större påverkan på miljön.
Målkonflikter med livsmedelsstrategin gör att vissa av de föreslagna åtgärderna i
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön vattendistrikts Åtgärdsprogram 2021–2027 inte kan
tillämpas fullt ut i jordbrukslandskapet. Åtgärder behövs för att förbättra vattenmiljön
samtidigt som jordbrukets produktionsförmåga behöver kunna öka för att nå målen i
livsmedelsstrategin.
Landsbygdsprogrammet är en del av regeringens livsmedelsstrategi och Jordbruksverket är
ansvarig myndighet. Landsbygdsprogrammet ska utveckla Sveriges lantbruk och landsbygd.
Åtgärder som syftar till att utveckla lantbruk och skogsbruk har ofta en positiv inverkan på
miljön. En stor del av Landsbygdsprogrammets budget går till området klimat och miljö och
lant- och skogsbrukare har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för åtgärder som gynnar miljön
(Jordbruksverket, 2020a). En del av de åtgärder som är möjliga att söka stöd för, som
exempelvis anläggande av våtmarker och skyddszoner, har en positiv påverkan på
vattenmiljön. Samtidigt som ett av de prioriterade områdena i Landsbygdsprogrammet är
miljö och klimat syftar även programmet att öka produktionen av inom lant- och
skogsbrukssektorn och dessa åtgärder kan leda till konsekvenser för vattenkvalitén.
Exempelvis utgör landets markavvattningssystem viktiga förutsättningar för att kunna säkra
fortsatt odling och skogsbruk när nederbördsmönstren förändras. Mer än hälften av Sveriges
åkermark är beroende av markavvattningsläggningar för att kunna odlas. Markavvattningen
påverkar sjöar och vattendrag och kan förstärka negativa effekter som erosion, förluster av
näringsämnen och översvämningar nedströms. Idag uppnår få vattenförekomster i intensivt
odlad jordbruksbygd god ekologisk status och en av de främsta anledningarna till detta är de
insatser som gjorts för att dränera marken (Jordbruksverket, 2020b). Klimatförändringarna
förväntas leda till ökat behov av bevattning.

4.3 Uppföljning och övervakning
Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogram 2021–2027 ska senast i
februari varje år rapportera till vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under
föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom
myndighetens eller kommunens verksamhetsområde följs. Uppföljningen är särskilt
betydelsefull då åtgärdsprogrammet är en del i det system som styr hur vattenkvaliteten i
distriktet utvecklas.
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Kommunernas och myndigheternas återrapportering av genomförda åtgärder enligt
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram möjliggör en löpande uppföljning av i vilken
utsträckning och på vilket sätt de åtgärderna med potentiellt negativ miljöpåverkan
genomförs. Det ger vattenmyndigheten möjlighet att justera sådana åtgärder i nästkommande
åtgärdsprogram. För att bättre kunna följa upp effekterna av åtgärdsarbetet på myndighetsoch kommunnivå utvecklar vattenmyndigheterna den årliga återrapporteringen
kontinuerligt. Avsikten är att i större grad kunna kvantifiera hur de uppsatta
miljökvalitetsnormerna succesivt nås under perioden 2021–2027. Uppföljningen ligger sedan
till grund för vattenmyndigheternas utformning av kommande åtgärdsprogram och utgör
också en del av Sveriges rapportering av åtgärdsarbetet till EU.
På grund av att denna MKB har upprättats på en övergripande nivå ges inga förslag på
åtgärder som kan förebygga eventuella negativa effekter som orsakas till följd av
Åtgärdsprogram 2021–2027. I samband med att konkreta åtgärder till följd av
åtgärdsprogrammet genomförs så ska åtgärder för att motverka betydande negativ
miljöpåverkan värderas i miljökonsekvensbeskrivningar av de specifika åtgärdsprojekten.
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5

Alternativ

5.1 Nollalternativet
Enligt 6 kap 11 § 3a i miljöbalk ska åtgärdsprogrammet utvärderas i jämförelse med ett
nollalternativ. Nollalternativet motsvarar den sannolika utvecklingen om åtgärdsprogrammet
inte genomförs och kan beskrivas som en framskrivning av miljötillståndet utifrån
vattenmyndigheten och länsstyrelsens statusklassificering som genomförts under 2016–2021.
Avgörande för utvecklingen i nollalternativet är därför hur övrigt miljöförbättrande arbete av
betydelse för vattenmiljön bedrivs, i huvudsak tillämpning av miljökvalitetsnormerna för
vatten i samband med prövning av nya verksamheter och tillsyn av befintliga verksamheter
enligt miljöbalk.

Övergödning
Hydrografiska förhållanden gör de svenska haven särskilt sårbara för övergödning och
påverkan bedöms inte att minska nationellt i större omfattning. Enskilda vattenförekomster
kan visa förbättringar i områden där åtgärder varit som mest omfattande. Att förbättringen
inte är tydlig kan bero på exempelvis de naturliga bakgrundsnivåerna, variationer i avrinning,
samt att sediment som under lång tid fyllts på med näringsämnen frigörs. En annan orsak
som helt eller delvis påverkar problemet är att åtgärder helt enkelt inte genomförts i den
omfattning som är nödvändigt. Det finns en medvetenhet om de problemen som en ökning av
näringsämnen i våra vatten orsakar och kunskapen finns om vilka åtgärder som behöver
vidtas för att minska läckaget av dessa till omgivning. Trots detta ökar halterna av
näringsämnen i våra vatten. Minskningar utan åtgärdsprogram bygger på en minskning som
är beroende av verksamhetsutövarnas egna initiativ. De samhällsekonomiska och
miljömässiga kostnaderna övergödning orsakar drabbar inte på ett direkt sätt den som
orsakar utsläppen. Det finns därför inga tydliga incitament för att vidta åtgärder som
motverkar att näringsämnen sprids till våra vatten. De källor som framför allt bidrar till
övergödningen är jordbruk, små avlopp, avloppsreningsverk, bebyggd mark via dagvatten,
industrier och skogsbruk. Utsläpp från flera av dessa källor, särskilt avloppsreningsverk, stora
lantbruk och industrier, regleras via tillstånd. Utsläpp från andra källor, så som mindre
djurhållning och jordbruk, små avlopp, dagvatten och skogsbruk regleras inte via tillstånd
och brukar också kallas diffusa källor.

Försurning
Samtliga vattenförekomster som bedömts som påverkade av försurning i vattenmyndighetens
påverkansanalyser har antagits varit påverkade av atmosfärisk deposition av försurande
ämnen. De ämnen som främst bidrar till att försura mark och vatten är svavel- och
kväveoxider och depositionen kan antingen ske genom nederbörd (våtdeposition) eller i form
av luftburna partiklar som fångas upp av träd och vegetation (torrdeposition).
Svaveldeposition kommer främst från förbränning av kol och olja, där utländska utsläpp och
sjöfart är de största källorna. Historiskt sett är svaveldepositionen den enskilt största orsaken
till försurning av vatten, men denna deposition har minskat med över 80 procent sedan 1990.
Depositionen av kväveoxider har däremot inte minskat i samma utsträckning. Kväveoxider
bildas vid all form av förbränning, och kvävedepositionen kommer till större andel från
inhemska källor. Även om försurningstrycket från deposition har minskat betydligt under de
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senaste decennierna så kan återhämtningen från försurning i vissa fall vara mycket långsam.
Därför kvarstår effekterna från den historiska depositionen fortfarande i många av våra
vatten. Sedan 1980-talet har försurade vattendrag och sjöar kalkats i Sverige för att
upprätthålla pH-värdet och motverka de negativa effekterna som försurningen har på
biologin. Kalkningen av försurade vattendrag är en av de största miljövårdsåtgärderna som
genomförts i Sverige. Idag är försurningstrycket mycket lägre än det var för 30 år sedan men
kalkningen behövs fortfarande på många håll för att motverka negativa miljöeffekter av
försurning, bland annat i våra fjälltrakter.
Även dikning för dränering av jordbruks- och skogsmark på sura sulfatjordar kan orsaka
försurning av vatten. Vid dränering sänks grundvattenytan och sulfidmineraler kan då
oxideras och bilda svavelsyra, vilket kan orsaka pH-sänkningar i avrinnande vatten. Sura
sulfatjordar är vanligast förekommande längst Norrlandskusten men kan förekomma över
hela landet. Skogsbruket har även en försurande inverkan på marken vid avverkning. Uttaget
av skogsråvara har ökat de senaste åren, främst i samband med att vi nu även använder
grenar och toppar för energiproduktion. Försurningspåverkan från skogen är nu i samma
storlek som depositionen av luftföroreningar.
Tillståndet för sjöarna som är försurade beror till stor del på hur kalkningsinsatserna
fortskrider. Kalkning av sjöar och vattendrag motverkar effekterna av försurning från
atmosfärisk deposition av försurande ämnen och skogsbrukets försurande påverkan.
Åtgärden är effektiv och beprövad och behöver fortgå tills påverkade vattenförekomster har
återhämtat sig från belastningen av försurande ämnen. Utan kalkningsåtgärder skulle
troligtvis många sjöar och vattendrag återförsuras.

Miljögifter
Begreppet miljögifter används inom vattenförvaltningen som samlingsnamn för prioriterade
ämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i ytvatten och de organiska ämnen och
metaller som har riktvärden i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer. De innefattar både
vissa organiska ämnen, som polyaromatiska kolväten (PAH) och vissa oorganiska ämnen,
som metaller.
Miljögifter orsakar sämre än god status i flera av distriktets vattenförekomster. I Norra
Östersjöns vattendistrikt har metallutvinning bedrivits i stor skala inom flera områden. I
Bergslagen och norra Uppland har de upplag av gruvavfall och slagg som genererats av
gruvdriften och tillhörande industri gett upphov till en föroreningsbild som domineras av
metaller. Dessa föroreningar påverkar ofta förhållanden lokalt i mark och vatten, men bidrar
även till den regionala belastningen av föroreningar. Många åtgärder har genomförts och
begränsat utsläppen av metaller till vattenmiljön, men lokalt finns fortfarande områden med
för hög belastning. Stora delar av kusten är påverkad av utsläpp från miljöfarliga
verksamheter samt tidigare industrier. I distriktets kustvatten förekommer höga halter
framför allt i sediment, vilket både kan orsakas av historiska och pågående utsläpp. I Norra
Östersjöns vattendistrikt finns ett stort antal industrier, som har utsläpp till vatten. Utsläpp
från industrier påverkar nästa alltid ytvatten genom direktutsläpp eller via reningsverk, men
har sällan direktpåverkan på grundvatten. I Norra Östersjöns vattendistrikt, liksom nationellt,
är förorenade områden utpekat som den största påverkanskällan, det vill säga den
påverkanstyp som påverkar störst antal vattenförekomster, om man bortser från atmosfärisk
deposition av kvicksilver och PBDE. Därefter kommer diffusa källor transport och
infrastruktur, som till stor del innebär påverkan från giftiga båtbottenfärger (framförallt TBT)
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men också tillsamman med diffusa källor urban markanvändning står för dagvattenpåverkan.
Den stora andel tätort i distriktet gör att bidraget från dagvatten kan bedömas som högre än i
andra distrikt. Även deponier och avloppsreningsverk är påverkanskällor som pekas ut som
betydande påverkanskällor för många vattenförekomster i distriktet.
Förorenade områden kommer att fortsatt vara en källa till utsläpp av miljögifter till vatten
men Naturvårdsverkets arbete med att bevilja statligt stöd för avhjälpande av
föroreningsskador (EBH) förväntas fortgå. Tillsynsdrivet avhjälpande av föroreningsskador
har även stor betydelse för att åtgärder genomförs av förorenade områden och sammantaget
bör detta leda till en viss minskning av dessa utsläpp. Internationellt luftvårdsarbete är
avgörande för få till stånd en minskning av deposition av dioxiner och dioxinlika föroreningar
för att miljökvalitetsnormerna för vatten i distriktet ska kunna följas. Tillsyn och prövningar
av miljöfarlig verksamhet förväntas inte att öka vilket innebär att en minskning av påverkan
från miljöfarliga verksamheter inte kan förutsättas.

Främmande arter
Invasiva främmande arter är ett stort hot mot ekosystemstjänster och med negativa påverkan
på miljökvalitetsnormerna för vatten. Främmande arter har blivit ett ökande problem då ett
växande antal arter sprider sig allt mer i svenska vatten. Generellt sett anses ett allt varmare
klimat vara gynnsamt för nya arter att etablera sig i svenska vatten. Vattenmyndigheterna
uppskattar att det finns ett stort mörkertal när det gäller hur och vilka invasiva främmande
arter påverkar vattenförekomsterna. Det är sannolikt fler vattenförekomster som är påverkade
av invasiva främmande arter och det är också troligt att problemet kommer att växa i takt
med klimatförändringar och ökade transporter över gränserna.
Tillämpningen av EU:s förordning om invasiva främmande arter (1143/2014) tillsammans med
Barlastvattenkonventionen kan förhoppningsvis minska antalet främmande arter. Även de
internationella organisationerna HELCOMs handlingsplan BSAP, OSPARs NEAE strategi och
IMOs arbete utifrån barlastvattenkonventionens bestämmelser kommer förhoppningsvis att
dämpa introduktionen av främmande arter. I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten och
Naturvårdsverket ansvariga för att samordna arbetet mot främmande arter. Många invasiva
främmande arter saknar idag hanteringsprogram och spridningen av dessa kommer bero på
hur det nationella och internationella arbetet fortskrider.
(

)

Fysiska förändringar
Människan har under generationer förändrat vattenlandskapet för att vinna mark, förbättra
produktionen inom jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa sjötrafikleder och
annan infrastruktur, eller för att utvinna energi. Samtidigt som de här ingreppen har en
positiv effekt för människa och samhälle kan de få allvarliga konsekvenser för de akvatiska
ekosystemen.
Fysisk påverkan är det mest omfattande miljöproblemet i många områden i Sverige och är
ofta det största hindret till att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. Reglering för drift av
vattenkraft har orsakat de största hydrologiska förändringarna i Sverige genom anläggande
av dammar, vattenreglering och torrfåror. Vattenkraftsutbyggnad och dammkonstruktioner
leder ofta till en förändrad hydrologisk och morfologisk karaktär hos vattendraget som kan
orsaka negativa miljökonsekvenser. Många vattenkraftverk i Sverige har idag tillstånd som är
utfärdade långt tillbaka i tiden och inte förenliga med gällande miljölagstiftning. Den 25 juni
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2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk
vattenkraft. Vattenmyndigheterna har för avsikt att anpassa sitt arbete med
miljökvalitetsnormer och åtgärdsförslag till den nationella prövningsplanen och bidra till att
samtliga vattenkraftverk får moderna miljövillkor.
Även påverkan från fysiska förändringarna i vattenmiljöerna till följd av markavvattningar,
sjösänkningar, flottledsrensningar, rätningar och kanaliseringar kan vara påtaglig i många
områden.

5.2 Åtgärdsprogramalternativet
Åtgärdsprogramalternativet innehåller ett varierat utbud av åtgärder och kan därigenom
sägas ha högre ambitionsnivå än nollalternativet. Åtgärderna riktar sig till myndigheter och
kommuner och föreskriver administrativa åtgärder som beskriver hur olika styrmedel
behöver nyttjas eller utvecklas, till exempel tillsyn eller behov av nya eller reviderade
föreskrifter och vägledning. Förslag på fysiska åtgärder ges bara för vattenförekomster som
inte når miljökvalitetsnormen eller riskerar att inte nå miljökvalitetsnormen.

Övergödning
I Norra Östersjöns vattendistrikt är övergödningsproblematiken utbredd i större delen av
distriktet med undantag från de nordvästra områdena. Vattenmyndigheten föreslår åtgärder
för att minska övergödningspåverkan från enskilda avlopp, avloppsvatten från reningsverk,
industrier, dagvatten, jordbruk och skogsbruk. Exempel på fysiska åtgärder kopplade till
övergödning är åtgärdande av enskilda avlopp till tillräcklig skyddsnivå, anpassade
skyddszoner, våtmarker, fosfordammar, strukturkalkning och ökad rening vid
avloppsreningsverk. Åtgärdsprogrammets föreslagna åtgärder förväntas kunna öka
åtgärdstakten och leda till mindre näringsläckage till omgivningen.

Försurning
De försurade vattnen i distriktet finns främst i Bergslagsområdet i de nordvästra delarna samt
inom vissa områden i Södermanland. Exempel på fysiska åtgärder är, kalkning, askåterföring
till kartlagda försurningskänsliga områden samt ekologiskt funktionella kantzoner som
förhindrar markförsurning att sprida sig till sjöar och vattendrag. Samtidigt måste kalkningen
av sjöar och vattendrag fortsätta tills marker och vatten återhämtat sig efter minskat nedfall av
försurande ämnen. Åtgärdsprogrammets föreslagna åtgärder förväntas kunna öka
åtgärdstakten och minska påverkan av försurning.

Miljögifter
Miljögiftsproblematiken i distriktet beror på utsläpp från pågående verksamheter såsom
industrier och reningsverk, gamla föroreningar i form av förorenad mark samt diffusa
utsläpp. Exempel på fysiska åtgärder är utsläppsreduktion av miljögifter, efterbehandling av
förorenade områden och dagvattenhantering. Åtgärdsprogrammets föreslagna åtgärder
förväntas kunna öka åtgärdstakten och leda till en minskad spridning av miljögifter till
omgivningen.
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Främmande arter
Vattenmyndigheten föreslår att en metodkatalog för bekämpning av invasiva akvatiska arter
framställs, hanteringsprogram för arter som bedöms som invasiva för att begränsa spridning
och etablering av dessa arter samt övervakningsprogram som kan identifiera hot från
främmande arter i ett tidigt introduktionsstadie. Dessa administrativa åtgärder ska förhindra
spridning och etablering av invasiva främmande arter genom att underlätta för myndigheter,
kommuner och andra aktörer att kunna vidta fysiska åtgärder som oftast handlar om
begränsning och utrotning av bestånd eller inneslutning.

Fysiska förändringar
Vattenkraften är relativt begränsad i Norra Östersjöns vattendistrikt jämfört med övriga
distrikt men det finns områden som är starkt påverkade av fysiska förändringar, främst i
Mälardalsregionen. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder som riktar sig mot de
olika typer av påverkan som orsakat de fysiska förändringarna. Det handlar bland annat om
ett åtgärdsarbete riktat mot vattenkraft, okänd eller föråldrad påverkan (ofta flottleder) och
påverkan från transport (främst fel-lagda vägtrummor). De administrativa åtgärderna
förväntas leda till en ökad hänsyn till vattenmiljöer inom jord- och skogsbruket, vid
vattenmiljöer påverkade av vattenkraft, samt vid byggande och nyttjande av vägar, järnvägar,
farleder, hamnar, stadsmiljöer och andra anläggningar. Förslag på praktiska åtgärder i
vattenmiljön är att möjliggöra upp och nedströmspassage, till exempel genom skapande av
fiskväg eller omläggning av vägtrummor som orsakar vandringshinder, att återskapa eller
förbättra hydrologisk regim genom till exempel minimitappningar, anläggande av kantzoner
eller att utföra biotoprestaurering genom att till exempel tillföra block, lekgrus, död ved och
andra habitatstrukturer.

5.3 Övriga alternativ
Krav avseende innehåll och formalia i vattenförvaltningens åtgärdsprogram framgår i stor
utsträckning av författningarna på området. Gällande rätt ger inte något direkt utrymme för
framtagande av alternativa lösningar till själva åtgärdsprogrammet.
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Förord
[Här kommer det att finnas ett förord i den slutliga versionen som gäller 2021–2027.]
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1

Inledning
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning
inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att
vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I
detta förslag till förvaltningsplan redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten
behöver förvaltas under den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta.
I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i
distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de
senaste åren. Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet
som finns och vilka miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår
Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna påverkan, i form av
miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. För att se till att
miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och kommuner sedan genomföra de
åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027.
Förslaget till åtgärdsprogram sammanfattas i denna förvaltningsplan. I den avslutande delen
av förslaget till förvaltningsplan redovisas den övergripande, samlade bedömningen av vad
som behöver göras nationellt och i distriktet för att se till att vi på lång sikt kan förvalta våra
vatten på ett hållbart sätt.
Vattenmyndigheten har också samtidigt med detta förslag till förvaltningsplan beslutat om ett
förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i distriktet

1.1 Allas vatten
Vårt vatten är livsviktigt.
Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga – kanske den största. Vatten kan
oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt
vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och
översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser
har det blivit en del av vardagen.
Det är därför som EU gemensamt beslutat om vattendirektivet och det är därför
vattenmyndigheterna har skrivit det du nu läser.
(

)

Vattendirektivet inleds med att slå fast att:
”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas
som ett sådant.”
Att vårda vattnet är också lönsamt för samhället. Åtgärder för att skapa rent vatten ger ofta
mer tillbaka än vad det kostar. På samma sätt är det oftast billigare att förebygga än att rätta
till miljöproblem i efterhand.
Hänsyn till vatten behöver därför genomsyra all samhällsutveckling.

Därför finns Vattenmyndigheten
EU har gemensamt tagit fram vattendirektivet för att alla medlemsländer ska förvalta vattnet
lika. Vi ska ta hand om våra vattenresurser så att också kommande generationer ska få
tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Arbetet ska bedrivas cykliskt i perioder
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om sex år. Ett direktiv gäller dock inte direkt i medlemsländerna utan ska implementeras
genom ändringar i nationell lagstiftning som tydligt avspeglar direktivets syfte och ändamål. I
Sverige är det 5 kap. miljöbalken,(vattenförvaltningsförordningen)(2004:660) och förordning
om vattendelegationer (2017:872) som står för det huvudsakliga svenska införlivandet av
vattendirektivet.
Utgångspunkten i det svenska regelverket är att Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt
och att fem länsstyrelser ska vara vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i
varsitt distrikt.
Dessa vattenmyndigheter finns i:
•

Norrbottens län – Bottenvikens vattendistrikt,

•

Västernorrlands län – Bottenhavets vattendistrikt,

•

Västmanlands län – Norra Östersjöns vattendistrikt,

•

Kalmar län – Södra Östersjöns vattendistrikt och

•

Västra Götalands län – Västerhavets vattendistrikt.

De fem vattenmyndigheterna har av Sveriges regering fått i uppdrag att se till att den svenska
vattenlagstiftningen, byggd på EU:s vattendirektiv, genomförs. Uppdraget att vara
vattenmyndighet innefattar bland annat kartläggning och analys av vattnet och att lämna
förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att nå målet god vattenstatus för alla Sveriges
vattenförekomster. Vattenmyndigheterna har ansvaret för att förvalta vattnet i varsitt distrikt.
Detta innebär inte att vattenmyndigheterna är ensamt ansvariga för att vattnet når
miljökvalitetsnormerna, tvärtom. Det är nödvändigt att alla aktörer tar sitt ansvar, andra
myndigheter och kommuner såväl som övriga, som till exempel privata företag och
verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet lägger bindande åtgärder på andra myndigheter,
som alltså har skyldighet att genomföra åtgärderna.
Havs- och vattenmyndigheten är vägledande myndighet för ytvattenarbetet och Sveriges
geologiska undersökning (SGU) har samma roll för grundvatten. Det innebär att dessa två
myndigheter även kan utfärda föreskrifter. Exempelvis beskrivs den publikation du just nu
läser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen
(2004:660). Vattendirektivet utgår från vattnets rörelse genom landskapet, via
avrinningsområden, och följer därmed inte de vanliga administrativa gränserna, som
kommun-, läns- och nationsgränser. Europa är därför indelat i ett hundratal vattendistrikt,
varav fem alltså finns i Sverige.
Därutöver har Sverige också ett par internationella avrinningsområden. Vi har gemensamma
vatten med sex norska vattendistrikt och ett finskt.

Allas ansvar
Alla som läser detta har en del i ansvaret att förbättra vatten med problem och att förhindra
att vattnet försämras. Det är därför vi vill veta vad du tycker om det som står här. Under sex
månader samråder därför vattenmyndigheterna om förslag till Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram för perioden 2021–2027. Det som beskrivs här är
alltså inriktningen för de kommande sex årens vattenförvaltning.
Det går att se på vatten från många olika håll.
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Kanske är du engagerad i att planera en ny stadsdel, en ny badplats eller en ny våtmark.
Kanske funderar du på hur ett stycke förorenad mark ska saneras eller ska besluta om att en
ny industri ska byggas.
För att det ska bli bra från början har vattendelegationerna tagit fram bestämmelser för hur
mycket påverkan ett vatten kan tåla, så att du ska vara trygg i att säga ja till exempelvis en
exploatering. Eller nej.
De här reglerna, miljökvalitetsnormer, kan sägas vara vattnets budget. Genom att följa dem
garanterar du att det som sagts blir gjort. Att vi följer planen. Och att vattnet inte blir sämre.
På samma sätt som din hushållsbudget kan vattnets budget inte överskridas hur som helst.

Vem beslutar om vad
Politikens inriktning styr vattenförvaltningsarbetet. Vattenmyndigheterna har uppdraget att
samordna arbetet med vattenförvaltning i varsitt distrikt. Beslutsmandat finns hos respektive
vattendelegation. I förordning om vattendelegationer (2017:872) slås fast hur arbetet ska
organiseras:
•

Det ska finnas en vattendelegation kopplad till varje vattenmyndighet.

•

På de fem vattenmyndigheterna finns också ett kansli.

•

På alla länsstyrelser ska det dessutom finnas ett beredningssekretariat som, per län,
tar fram underlag för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Vattendelegationerna
Varje vattendistrikt har alltså en beslutande vattendelegation. Vattendelegationen består av
ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. De får vara högst elva
till antalet, och regeringen har valt att utse elva delegater i alla vattendistrikt. Ledamöterna är
sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den
organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationerna är landshövdingarna i
de län som är vattenmyndighet.
Utöver att besluta om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram bestämmer
även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.
Det är vattenmyndigheternas kanslier, stödda av beredningssekretariaten, som föreslår vilka
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, men
vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för
svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Vattenmyndigheternas kanslier
Vattendelegationen får överlåta åt den länsstyrelse som är vattenmyndighet i distriktet att
utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och
miljöövervakningsprogram. Överlåtelse kan även ske av det löpande arbetet, som att följa upp
åtgärdsprogram och ta fram program för miljöövervakning, ansvara för samordningen inom
delområden i vattenförvaltningsarbetet och fatta beslut i frågor om förvaltningen av
kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Därför finns ett kansli med tjänstemän i alla de fem
länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Varje kansli leds av en vattenvårdsdirektör.
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Beredningssekretariaten
En viktig pusselbit i den svenska vattenförvaltningen är länsstyrelsernas så kallade
beredningssekretariat. De finns på varje länsstyrelse. Beredningssekretariaten tar fram
kunskapsunderlag, men gör också, tillsammans med vattenmyndigheterna, de analyser och
bedömningar som sedan ligger till grund för miljökvalitetsnormerna för vatten.
Bedömningarna och normerna redovisas i databasen Vatteninformationssystem Sverige
(VISS). I VISS finns också en hel del annan information. (Läs mer i kapitel 9 Delaktighet är en
nyckel.)

Vattenförvaltning i Sverige
Vattenförvaltning är ett arbete som pågår hela tiden, men underlag och beslut revideras vart
sjätte år, i enlighet med direktivets modell med förvaltningscykler. I varje sexårsperiod
upprepas momenten:

•

analys av påverkan

•

bedömning av status

•

bedömning av risk för försämring av status

•

övervakning

•

bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvenser

I slutet av varje sexårsperiod beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för kommande period. Vattendelegationerna
beslutar med andra ord om kvalitetskrav och de åtgärder som myndigheter och kommuner
behöver göra för att nå dessa krav. Myndigheter och kommuner har sedan ansvar för att
tillräckligt mycket och rätt fysiska åtgärder kommer tillstånd inom sina respektive
ansvarområden.
För att få till genomtänkta åtgärder och få förankring och förståelse hos andra aktörer behövs
samverkan. Vi samverkar därför lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med både
privata och offentliga aktörer. Centrala myndigheter har ofta uppdrag och ansvar för en viss
sektor eller ett visst miljömål. Som exempel har Naturvårdsverket ansvar för avloppsfrågor
och Jordbruksverket hanterar jordbruket. Avlopp och jordbruk bidrar båda till övergödning i
sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenmyndigheterna för dialog med båda dessa
myndigheter samt en rad andra aktörer för att se till att arbetet mot övergödning hänger ihop
och är tillräckligt, samt att de olika aktörerna har kännedom om varandras arbete.
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Vattenförvaltning sker på många nivåer

Figur 1 Aktörer och roller inom vattenförvaltningen
Vi nyttjar alla samma vatten. Vattenförvaltning handlar därför om att ta fram bästa möjliga
beslutsunderlag för att aktörer ska kunna genomföra kostnadseffektiva åtgärder på rätt plats.
När det är möjligt föreslås även åtgärder som är kostnadseffektiva. Underlagen tas fram i ett
avrinningsområdesperspektiv och med en helhetssyn på samhällets och ekosystemens
långsiktiga nytta.

Alla aktörer behöver bidra
Genom samverkan med andra aktörer – lokalt, regionalt och nationellt – är tanken att
vattenförvaltningsarbetet ska leda till åtgärder för bättre vatten, så att miljökvalitetsnormerna
kan följas. Det är dock viktigt att påpeka att uppnåendet av miljökvalitetsnormerna kräver att
alla aktörer genomför sina åligganden. Vattenmyndigheterna har inga finansiella medel att
dela ut till åtgärdsmyndigheterna för att stimulera genomförandet. Det finns inte heller några
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sanktioner för de åtgärdsmyndigheter som inte utför sitt uppdrag. Vattenförvaltningsarbetet
är därför beroende av att alla bidrar. Om alla utför sina åtgärder så ska åtgärderna både hänga
ihop och räcka till. Detta är vattenmyndigheternas uppdrag att se till.
En viktig hörnsten i arbetet är att säkerställa lokal förankring och att beslut fattas så nära de
som berörs som möjligt. Därför finns vattenråd och andra vattenorganisationer som samlar
lokala intressenter kring vatten.
Kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter rapporterar också varje år tillbaka till
vattenmyndigheterna hur deras åtgärdsarbete går. Resultaten av återrapporteringen
utvärderas för att se om de åtgärder som genomförs är tillräckliga eller om ytterligare
åtgärder behöver tillkomma i nästa åtgärdsprogram. Återrapporteringen används också som
underlag för Sveriges rapportering till EU. Vattenmyndigheterna stöttar Havs- och
vattenmyndigheten i arbetet med att rapportera till EU genom att sammanställa underlagen.

Vattenmyndigheternas tre verktyg
Som framgått ovan har vattenmyndigheterna tre huvudsakliga verktyg i arbetet med
förvaltningen av Sveriges vatten: förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram. Dessa tre hänger ihop och revideras inför varje ny sexårsperiod. Deras roll är
att presentera den samlade kunskapen från alla delar av samhället och klargöra vem som har
ansvar, så att våra gemensamma insatser gör att vi kan nå en bättre vattenmiljö.

Förvaltningsplan
Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för respektive vattendistrikts vatten,
men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vatten som riskerar att bli
försämrade. På så vis presenteras här vad olika samhällssektorer har för intressen i och syn på
vattnen och dess skötsel. Även om det finns olika intressen är vattnet gemensamt och därför
behandlar förvaltningsplanen vattnet som den gemensamma tillgång det är.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormerna utgör ett mål för miljökvaliteten i en specifik vattenförekomst.
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande och finns i flera olika former, där
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten är en. Statliga myndigheter och kommuner är
ansvariga för att normerna följs. Miljökvalitetsnormer infördes i och med tillkomsten av
miljöbalken år 1999 och syftar till att bestämma den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det
önskade miljötillståndet på en specifik plats och inom en viss angiven tid. Enligt
vattendirektivet får som huvudregel heller ingen försämring av vattenkvaliteten ske.

Åtgärdsprogram
Det tredje verktyget, åtgärdsprogrammet, beskriver de åtgärder som behöver göras så att
vattnet ska må så bra som möjligt, alltså hur miljökvalitetsnormerna ska följas.
Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner som har till uppgift att se till
att miljökvalitetsnormerna följs genom olika administrativa åtgärder, som till exempel tillsyn
och prövning eller genom olika vägledningsinsatser. De administrativa åtgärderna i
åtgärdsprogrammet är bindande för de myndigheter som pekas ut i åtgärdsprogrammet.
Vattenmyndigheterna ser till att beskriva åtgärderna i åtgärdsprogrammet så att de är möjliga
att genomföra och har en tydlig koppling till att följa miljökvalitetsnormerna. Vi fördelar
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arbetet med att genomföra åtgärderna på Sveriges centrala myndigheter, länsstyrelser och
kommuner.
Dessa administrativa åtgärder leder sedan till fysiska åtgärder i naturen. Det kan handla om
minskade utsläpp, sanering av förorenade områden eller anläggande av våtmarker.
Eftersom till exempel utsläpp som sker på en plats kan få stora effekter på en helt annan plats
i takt med att vattnet rinner iväg, så måste åtgärder därför många gånger göras på andra
platser än där problemet syns och är som störst.
Förslag på fysiska åtgärder beskrivs inte i åtgärdsprogrammet utan i databasen
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Dessa åtgärder föreslår vi prioriteras, men det kan
ibland vara lämpligt att göra annat så länge miljökvalitetsnormerna följs.
Åtgärdsprogrammet tar, liksom förvaltningsplanen, avstamp i vad olika aktörer i samhället
behöver göra och visar var åtgärdsbehoven är som störst.
Åtgärdsprogrammet väver samman åtgärdsbehov med miljökrav, så att alla aktörers åtgärder
hänger ihop. Här pekas den aktör ut, som har ansvar att ta hänsyn till vatten eller genomföra
en förändring. Åtgärdsprogrammet ser också till att övriga aktörer som berörs blir
involverade.

1.2 Hur arbetar vi för bättre vattenmiljö?
Avvägningar i miljökvalitetsnormerna
Till skillnad från många andra bestämmelser i samhället, så utgår miljökvalitetsnormerna från
miljöns tillstånd. Normen ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det
önskade miljötillståndet. Miljökvalitetsnormerna anpassas därför till varje unik plats med en
unik målbild om ett gott miljötillstånd.
Utgångspunkten är kunskapen om vad människan och naturen tål i ett visst område, till att
börja med utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Det måste dock vara
möjligt att uppnå normen både tekniskt och ekonomiskt. Därför ingår ett arbete med att väga
in samhällsnytta och de praktiska möjligheterna att uppfylla normen. När vi har underlag ser
vi till att de åtgärder som föreslås är de mest kostnadseffektiva.
Kortsiktigt kan det tyckas att till exempel målet att öppna upp vandringsvägar för fisk står
emot vattenkraftsbranschens behov av fallhöjd i vattendragen. Vattenmyndigheterna har
regeringens uppdrag att göra en långsiktigt hållbar avvägning mellan dessa olika nyttor. Det
kan därför handla om att identifiera verksamheter som ger så stor samhällsnytta att det är
viktigare att behålla en verksamhet än att uppnå god miljökvalitet i vattnet. God miljökvalitet
kan i sådana fall uppnås senare eller så behöver miljökraven på verksamheten sänkas.
Ibland överstiger till exempel samhällsnyttan av en hamn miljönyttan av en naturlig vik med
hälsosamma ekosystem. Därför tillåts en större påverkan i denna hamn än vad ekosystemet
egentligen tål för att ha så kallad god status. Dessa avvägningar mellan samhällsnytta och
miljönytta följer de kriterier som finns i det formella regelverket och de vägledningar som tas
fram av våra vägledande myndigheter. Alla rimliga åtgärder för att minska påverkan så långt
som möjligt ska dock alltid göras. Samtidigt får vattenkvaliteten inte försämras oavsett
verksamhet. Detta så kallade ”försämringsförbud” gäller alla verksamheter och i alla typer av
vatten.
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Förbättringar – gjorda och de som behöver göras
Den cykliska förvaltningsmodellen innebär att varje moment i vattenförvaltningsarbetet
upprepas vart sjätte år. Metoden innebär att vi får med den senaste kunskapen och kan
använda all information som finns tillgänglig. De förändringar som sker i samhället och i
miljön noteras och beskrivs i förvaltningsplanen för varje sexårsperiod.
Upprepningen av momenten skapar stabila spelregler för alla inblandade aktörer och därmed
även rättssäkerhet. Samtidigt garanterar den cykliska förvaltningsmodellen att ständiga och
stegvisa förbättringar sker mot en långsiktigt hållbar vattenförvaltning.
Underlagen som använts för kartläggningen och statusklassificeringen har aldrig varit så bra
som nu.
Det finns dock en inneboende motsättning mellan stabila förutsättningar och ständiga
förbättringar av metoder för att kartlägga och analysera i syfte att få ett bättre underlag. För
att exempelvis kunna jämföra status för en vattenförekomst mellan olika perioder skulle
riktlinjerna för hur statusklassningen går till behöver vara statiska över tid. Med ökad och
förbättrad kunskap om kartläggnings- och analysmetoder får vi dock träffsäkrare
statusklassningar, och detta är en del av poängen med det cykliska arbetssättet. Samtidigt blir
det då svårt att göra jämförelser utan att gå in på enskilda parametrar. Detta är ett
pedagogiskt problem som uppmärksammats på regeringsnivå. Den inneboende
motsättningen mellan jämförbarhet och utveckling är dock svår att komma ifrån i ett arbete
som ständigt utvecklas och förbättras.
Vi har använt den data och de underlag som Sverige har för att göra så bra bedömningar som
möjligt. Däremot är hur åtgärderna ska finansieras en ständigt återkommande fråga och en
grundläggande förutsättning för att Sveriges vattenförvaltningsarbete ska ge effekt. Ett
dilemma är även att effekterna av åtgärder i vatten ofta kommer långt senare, ibland många
år efter att åtgärden utfördes. Det kan därför vara en utmaning, inte minst politiskt, att
motivera stora investeringar nu, som ger tydlig utdelning först långt in i framtiden. I våra
beräkningar tar vi därför hänsyn till kostnadseffektivitet, både i tid och i rum. I och med detta
har vi i det arbete som ligger till grund för denna förvaltningsplan, på så sätt förbättrat våra
analyser av vilka åtgärder som ger mest effekt till minst kostnad.
Trots stegvisa framsteg i vattenförvaltningsarbetet och anpassningar som gjorts till ny
information och ny kunskap är det fortfarande flera saker som kan och behöver förbättras
ytterligare. En mer precis och förbättrad miljöövervakning av vatten i Sverige är en sådan sak.
Ett steg på vägen är projektet Full koll på våra vatten, ett samarbete mellan Havs- och
vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning
(SGU) och vattenmyndigheterna som bedrivs för att förbättra övervakningen i grund- och
ytvatten. (Läs mer i kapitel 4 Miljöövervakning.)
I förvaltningsplanen skiljer vi på åtgärdsplats och effektplats; en åtgärd som görs på en plats
kan ge effekter på en helt annan plats nedströms. Det innebär också att vi kan behöva föreslå
åtgärder på andra platser än där problemet syns. Att åtgärder placeras långt ifrån
effektplatsen ställer stora krav på samverkan mellan olika aktörer. Vi bedömer att denna
lokala samverkan utifrån vattnets flöden ytterligare behöver stärkas under perioden 2021–
2027. Till exempel kan det innebära att kommunerna samverkar mer i sin planering av markoch vattenanvändningen och att vattenråden blir ännu viktigare i kommande åtgärdsarbete.
Regionplaner kan vara ett bra redskap som underlättar samordningen mellan kommuner. I
dagsläget har endast Region Stockholm och Region Skåne sådana uppdrag.
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Underlag för att bedöma hur ett förändrat klimat påverkar vattnet har tyvärr fortfarande inte
samma standard som våra andra bedömningar. Det behövs fler verktyg för att se effekter av
klimatförändringar och behov av klimatanpassning på en finskalig geografisk nivå.
Informationen och kunskapsnivån utvecklas dock ständigt och vi hoppas därför att våra
bedömningar av klimatförändringens påverkan kommer att förbättras under åren 2021–2027.
Samordningen med översvämningsdirektivets riskbedömningar är ett exempel på hur vårt
arbete kommer att kunna förbättras.
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2

Beskrivning av vattendistriktet

2.1 Geografi och befolkning
Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från strax söder om Dalälven i norr och i det
närmaste ner till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Distriktet
berör hela eller delar av Uppsala, Örebro, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, samt
en liten del av Östergötlands och Dalarnas län. 76 kommuner ingår helt eller delvis i
vattendistriktet.
Vattendistriktet omfattar huvudavrinningsområdena från och med Tämnarån i norr till och
med Kilaån i söder. Dessutom tillkommer landområdena vid kusten mellan
huvudavrinningsområdena samt kustvattenområdet intill en sjömil utanför skärgårdens
yttersta kobbar och skär (den så kallade baslinjen). Vattendistriktets avgränsning och större
avrinningsområden visas i Karta 1 Huvudavrinningsområden i Norra Östersjöns
vattendistrikt..
Vattendistriktets area inklusive kustvatten är cirka 44 000 km2 och arean exklusive kustvatten
är cirka 37 000 km2 (tabell 1). Det dominerande avrinningsområdet är Norrström, det vill säga
området som rinner ut via Mälaren i Stockholm och Södertälje, med drygt 22 000 km2.
Norra Östersjöns vattendistrikt är det till ytan minsta vattendistriktet i Sverige, men har med
sina 3,1 miljoner invånare den största befolkningen. 91 procent av befolkningen bor i tätort
och cirka 1,9 miljoner av dessa är bosatta i Stockholmsområdet. Uppsala, Västerås och Örebro,
med över 100 000 invånare vardera, är större städer i distriktet. Stora delar av vattendistriktet
präglas av den påverkan som mänskliga verksamheter har medfört och effekterna kan avläsas
i tillståndet i vattenmiljöerna. Markanvändningen i distriktet visas i Karta 1.
Kustområdet varierar med öppna kuststräckor längst i norr och breda skärgårdsområden
längre söderut. Landhöjningen präglar kustlandskapet genom uppgrundning och avsnörning
av sjöar och våtmarker. Salthalt, vattenomsättning och landpåverkan uppvisar tydliga
gradienter från norr till söder, från kust till utsjö samt från yta till botten och är styrande för
både vattenkvalitet och artsamhällen.

15

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Vattendistriktets avgränsning och större avrinningsområden

Karta 1 Huvudavrinningsområden i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Geografi och befolkning i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Fysiskt område1
Total areal (inkl. kustvatten)

44 200

km2

-

andel mark

76

%

-

andel vatten

24

%

Markanvändning
-

åker

17

%

-

bete

2

%

-

skog

66

%

-

bebyggd mark

7

%

-

övrigt*

8

%

Årsmedelavrinning

200–400

mm

Nederbörd

600–900

mm/år

Hydrologiska förhållanden

2

Vattenanvändning1
Hushållens vattenuttag
-

Totalt

202
miljoner

m3

-

Kommunalt

183
miljoner

m3

-

Enskilt

19 miljoner

m3

Industrins vattenuttag
(exklusive kärnkraftens uttag)
-

Totalt

264
miljoner

m3

-

Sötvatten

183
miljoner

m3

-

Havsvatten

81 miljoner

m3

Jordbrukets vattenuttag
-

Totalt

4 miljoner

m3

-

Bevattning

1 miljon

m3

-

Djurhållning

3 miljoner

m3

3 561 425

personer

Befolkning1
Total befolkning
-

Andel i tätort

93

%

-

Andel utanför tätort

7

%

80

personer/km2

Befolkningstäthet

Tabell 1 Geografi och befolkning i Norra Östersjöns vattendistrikt.
*Inkluderar de tre markslagna täkter och gruvområden, golfbanor och skidpistar samt berg i dagen och
övrig mark.
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Översiktlig marktäckningskarta

Karta 1 Översiktlig marktäckningskarta för Norra Östersjöns vattendistrikt.
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2.2 Vattenförekomster i distriktet
För att kunna beskriva vattenmiljöernas tillstånd och definiera ändamålsenliga
miljökvalitetsnormer behöver alla vatten delas in i enheter som är så likartade som möjligt när
det gäller typ, status och påverkanstryck. Enheterna kallas vattenförekomster och definieras
bland annat utifrån storlek. Kriterierna för hur indelningen görs beskrivs i [bilaga 5].
Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt
vattenförvaltningsförordningen under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt
modifierade eller konstgjorda. Det kan till exempel vara dammar eller kanaler. För kraftigt
modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav
som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god
kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till
grund för att vattenförekomsten har fastställts som KMV eller KV. Verksamheter som kan
anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion,
dricksvattenförsörjning och markavvattning.
I Norra Östersjöns vattendistrikt har 1327 ytvattenförekomster och 646
grundvattenförekomster avgränsats (Tabell 2). Fyra av ytvattenförekomsterna har fastställts
som KMV och de finns alla i Arbogaån. Fem ytvattenförekomster är fastställda som KV. Dessa
ligger i Hjälmare kanal och Kvismare kanal.

Vattenförekomster i distriktet
Vattenkategori

Antal vattenförekomster

Grundvatten

646

Ytvatten

1326

Naturliga vatten
-

sjöar

427

-

vattendrag

723

-

kustvatten

167

Kraftigt modifierade vatten
-

vattendrag

4

Konstgjorda vatten
-

sjöar

1

-

vattendrag

4

Tabell 2 Antal vattenförekomster per kategori i Norra Östersjöns vattendistrikt.

2.3 Vattenanvändning
Den stora befolkningen innebär att hushållens sammanlagda vattenuttag är störst i landet. 36
procent av allt vatten som används av hushållen i Sverige används i Norra Östersjön. Av det
vatten som används av hushållen i distriktet kommer cirka 91 procent från kommunala
vattenverk. Resterande nio procent tas från enskilda vattentäkter där permanentboende utan
kommunal anslutning står för den övervägande delen. Den övervägande delen av det uttagna
vattnet är ytvatten, endast nio procent tas från grundvatten.
Norra Östersjön är det vattendistrikt som har lägst andel enskilda avlopp, cirka nio procent.
Under 2000-talet har antalet enskilda avlopp ökat i distriktet medan antalet nationellt sett har
minskat.
I jämförelse med andra distrikt har Norra Östersjön en låg vattenanvändning för andra
sektorer i samhället än hushållen. Det beror till stor del på att näringslivet i distriktet till stor
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del är tjänstebaserat. År 2016 sysselsatte tjänstesektorn i distriktet cirka 1,5 miljoner personer
och gav ett förädlingsvärde på 410 000 kronor per capita. Norra Östersjöns distrikt har även
högst andel bruttoregionalprodukt (BRP) per capita i Sverige.

2.4 Hydrologiska förhållanden
Den genomsnittliga årsnederbörden i vattendistriktet varierar mellan 600 och 900 millimeter
med lägst nederbörd i kust- och skärgårdsområdet samt i områdena närmast de stora sjöarna
Mälaren och Hjälmaren. Mest nederbörd faller i de nordvästra delarna av distriktet.
Nederbörden är högst under sommar och höst samt lägst under vinter och vår.
Avdunstningen är relativt likartad i hela distriktet med ca 400–500 millimeter per år.
Årsmedelavrinningen varierar mellan 200 och 400 mm (6–12 l/s km2) och följer i stort sett
nederbördsmönstret, med lägst avrinning i kustområdet och i områdena närmast Mälaren och
Hjälmaren samt högst avrinning i nordvästra delen av distriktet (Karta 2).
Avrinningen varierar från år till år och mellan olika årstider. Säsongsvariationen beror till stor
del på magasinering av nederbörden i form av snö, liksom på magasinering som mark- och
grundvatten. Trots att nederbörden är störst under sommaren är avrinningen då oftast som
lägst beroende på hög avdunstning. Avrinningen är i regel som högst under vintern och
våren.
Området runt Mälaren tillhör de torraste områdena i landet tillsammans med östra Småland,
Öland och Gotland. I en nationell jämförelse är avrinningen i området nära Mälaren särskilt
låg under våren. Vattenföringen i enskilda vattendrag uppvisar stora variationer under årets
lopp och mellan olika år. Den hydrologiska regimen, det vill säga vattnets kvantitet och
dynamik, varierar för varje vattendrag beroende på avrinningsområdets storlek,
markanvändning, andel sjöar, grundvattenförhållanden, jordarter, klimat, väder, reglering
etcetera.
Norra Östersjöns vattendistrikt, som till större delen ligger under den högsta kustlinjen,
genomkorsas av många stora rullstensåsar, som håller stora, lättutnyttjade
grundvattenresurser. Exempel på sådana åsar är Uppsalaåsen, Enköpingsåsen och
Badelundaåsen. Åsarna är breda och fortsätter ofta i sidled under täckande leror. Ibland
försvinner åsarna från ytan, men återfinns under lerorna. Inom stora områden av
vattendistriktet består jordlagren av moräner, det vill säga en osorterad jordart som oftast har
relativt litet jorddjup. Endast små mängder vatten kan utvinnas ur moränerna, ibland inte ens
i tillräcklig mängd för enstaka hushåll.
Urberget i vattendistriktets östra och norra delar håller mycket små uttagbara
grundvattenmängder, medan förutsättningarna för att utnyttja berggrundvattnet för
vattenförsörjning är bättre i den centrala västra delen av vattendistriktet. Närkeslättens
sedimentära berggrundsområde har en begränsad utbredning, men sandstensakvifären är en
grundvattentillgång med goda uttagsmöjligheter. Grundvattenförekomsten i kalkstenen är
däremot av sekundär betydelse för vattenförsörjningen.
Grundvattenbildningen i större delen av vattendistriktet är mellan 200 och 300 millimeter per
år, men är större längst i väster. Grundvattenmagasinen fylls på ungefär lika mycket under
våren och hösten, men töms mer under den varma vegetationsperioden än under vintern. Det
medför att årets högsta grundvattennivåer uppträder under våren och de lägsta under
sensommaren.
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De största vattendragen i distriktet är Tämnarån, Olandsån, Nyköpingsån och Norrström med
dess biflöden Fyrisån, Örsundaån, Sagån, Svartån, Kolbäcksån, Hedströmmen, Arbogaån och
Eskilstunaån. Några av Norrströms biflöden har i sin tur stora biflöden till exempel Sävjaån
som är biflöde till Fyrisån, Dyltaån som är biflöde till Arbogaån samt Svartån som mynnar i
Hjälmaren. De största sjöarna är Mälaren, Hjälmaren, Båven, Yngaren, Väsman, Tisnaren,
Tämnaren, Långhalsen, Sottern, Åmänningen och Erken.

2.5 Skyddade områden enligt
vattenförvaltningsförordningen
I vattendirektivet och vattenförvaltningsförordningen pekas vissa typer av vattenanknutna
områden ut som särskilt skyddsvärda i ett EU-perspektiv. Skyddsarbetet för dessa områden
ska samordnas med vattenförvaltningsarbetet. Det rör sig bland annat om
dricksvattenförekomster, vattenrelaterade Natura 2000-områden och större badplatser (EUbad). Begreppet skyddade områden enligt VFF är inte samma sak som områden som omfattas
av områdesskydd enligt (miljöbalk (MB, 1998:808)) 7 kap. Områden skyddade enligt MB 7
kap. har ett formellt skydd, till exempel i form av ett vattenskyddsområde, naturreservat eller
nationalpark. Detta gäller inte för skyddade områden enligt VFF. De kan omfattas av formella
skydd enligt MB 7 kap., men gör inte alltid det. Omvänt så kan ett område ha ett formellt
skydd enligt MB, men inte definieras som skyddat område enligt VFF.
I bilaga 7 finns en redovisning av hur många vattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt som berörs av skyddade områden enligt VFF.

2.6 Grundvattenberoende ekosystem
Enligt vattendirektivet)(2000/60/EG) och(grundvattendirektivet)(2006/118/EG) ska så kallade
grundvattenberoende ekosystem ingå i vattenförvaltningsarbetet. Grundvattenberoende
ekosystem finns vid markytan både på land och i vatten (SGU, 2019). På land kallas de för
grundvattenberoende terrestra ekosystem och i vatten för anslutna akvatiska ekosystem. Ett
grundvattenberoende terrestert ekosystem är en våtmark som är beroende av en viss mängd
utflödande vatten eller viss nivå av vatten i en grundvattenförekomst (SGU-FS 2013:1). Ett
anslutet akvatiskt ekosystem kan exempelvis vara en sjö eller en å, som utbyter betydande
mängder vatten med en grundvattenförekomst. Inom Norra Östersjöns vattendistrikt finns 19
identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem och 27 ytvattenförekomster som är
anslutna akvatiska ekosystem. Mer om resultatet av arbetet med grundvattenberoende
ekosystem går att läsa i Kapitel 2.6.
(

Arbetet med grundvattenberoende ekosystem kommer att fortsätta i nästa
vattenförvaltningscykel och metoderna för arbetet kommer att förbättras ytterligare.
Kartläggningen av grundvattenberoende ekosystem är alltså inte komplett och antalet
identifierade ekosystem kommer att öka under arbetets gång.

2.7 Utmaningar i Norra Östersjöns vattendistrikt
Norra Östersjöns vattendistrikt är det mest tätbefolkade i landet med en snabb tillväxt i
framförallt Stockholmsregionen. Många av vattendistriktets största utmaningar är kopplade
till just befolkningstrycket och ökande exploatering av land- och vattenområden.
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Typen av mänsklig påverkan på vattenmiljön och tillförande miljöproblem varierar över
distriktet. Nedan sammanfattas de mest prioriterade sett till distriktet som helhet. Lokalt kan
bilden se annorlunda ut.
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Årsavrinning i Sverige

Karta 2 Medelvärdet 1981–2020 för årsavrinningen i Sverige (2020-09-14).
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Klimatförändringar
Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till förvaltningen av vårt
vatten. Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och
stigande havsnivåer är följder av klimatförändringar som påverkar både vattentillgång och
vattenkvalitet.
Enligt modelleringar som har gjorts (Asp, o.a., 2015a; Asp, o.a., 2015b; Sjökvist, o.a., 2015;
Persson, o.a., 2015; Ohlsson, o.a., 2015) kommer klimatförändringarna att leda till en högre
årsmedeltemperatur med mildare vintrar och minskat snötäcke. I distriktet kommer
årsmedeltemperaturen att öka med 3–5 grader fram till slutet av seklet. Det beräknas också bli
fler värmeböljor under somrarna och fler dagar med låg markfuktighet. Detta kommer i sin
tur att påverka tillgången på vatten, och vattenförsörjning blir en allt viktigare fråga i
framtiden. Se mer i avsnittet nedan.
I och med en högre medeltemperatur förlängs växtsäsongerna och det kan leda till ökad
användning av gödsel och bekämpningsmedel, som riskerar att påverka grundvattnets
kvalitet (Naturvårdsverket, 2016).
De förväntade klimatförändringarna i vattendistriktet med ökande nederbörd och kraftigare
högflöden ökar också risken, som redan idag är hög, för att Mälaren ska svämma över
(Andréasson, Gustavsson, & Bergström, 2011). I ett längre tidsperspektiv riskerar också
stigande havsnivåer att leda till saltvatteninträngning i Mälaren vilket förstås påverkar
Mälaren som dricksvattentäkt (Länsstyrelserna, 2011).
Klimatförändringarnas förväntade effekter på vattenkvantitet och vattenkvalitet beskrivs
närmare i Kapitel 5 Vatten i ett förändrat klimat.

Vattenförsörjning
I Sverige är vi bortskämda med att generellt sett ha en god tillgång på vatten för
dricksvattenproduktion, bevattning med mera. Men detta gäller inte överallt och dessutom
riskerar situationen att förändras som en följd av en snabbt växande befolkning och
förändringar i klimatet. Vattenbrist påverkar både dricksvattenförsörjning och förutsättningar
för jordbruk, skogsbruk, industri och turism. Det får också negativa effekter för växter och
djur som är beroende av vatten.
Idag finns det redan problem med vattenbrist i olika delar av vattendistriktet. Under åren
2016, 2017 och 2018 var det långa perioder med mindre nederbörd än normalt, vilket ledde till
låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Flera kommuner inom
distriktet införde bevattningsförbud. Grundvattennivåerna är under hösten 2020 fortfarande
under det normala, eller mycket under det normala, på många håll i distriktet.
delförvaltningsplan med åtgärdsprogram mot vattenbrist och torka, se separat dokument.
I Norra Östersjöns vattendistrikt är Mälaren, som försörjer cirka 2 miljoner människor med
vatten, den i särklass viktigaste dricksvattenresursen. Fyra större dricksvattenproducenter tar
sitt råvatten ur Mälaren och ett 30-tal kommuner försörjs med vatten från dessa producenter.
Samtidigt är Mälaren farled för tung båttrafik och mottagare av avloppsvatten från 1,1
miljoner människor. Centralisering av vattenförsörjningen ger fördelar, men ökar samtidigt
sårbarheten och innebär att det blir särskilt viktigt att ha tillräckliga reservvattentäkter.
Grusåsarna, som också är viktiga dricksvattentäkter, genomkorsas av vägar med omfattande
transporter av farligt gods, särskilt sträckan Västerås – Köping – Örebro. Sammantaget ställer
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allt detta stora krav på hur vattenfrågorna hanteras i samhällsplaneringen. Långtgående
förebyggande åtgärder behövs för att skydda både aktiva dricksvattentäkter och sådana som
kan bli aktuella i framtiden. Länsstyrelsernas regionala vattenförsörjningsplaner är en viktig
del i att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning i ett förändrat klimat.
I många kommuner är underhållet av infrastruktur för dricks- och avloppsvatten eftersatt.
Många av VA-system är gamla och med nuvarande förnyelsetakt tar det cirka tvåhundra år
innan alla ledningar är utbytta. Gamla och bristfälliga ledningar ökar risken för läckage och
därmed utsläpp av avloppsvatten, eller onödig åtgång av dricksvatten. VA-systemen
inklusive dagvattenhanteringen behöver också uppgraderas och anpassas till ett förändrat
klimat och en ökande befolkning. Detta kan annars få konsekvenser till exempel i form av
ökade bräddningar och därmed ökade utsläpp.

Övergödning
Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är det mest prioriterade miljöproblemet i
distriktet om man ser till ytan och antal vattenförekomster som är negativt påverkade. Mer än
75 procent av kustvattnen och runt en tredjedel av distriktets sjöar och vattendrag har
bedömts vara tydligt påverkade av övergödning. Ytterligare har 15 procent av distriktets
sjöar, däribland Hjälmaren och delar av Mälaren, bedömts påverkade av internbelastning, där
fosfor bunden till sedimenten kan frigöras och förvärra övergödningsproblemen.
Strukturkalkning, våtmarker, samt skyddszoner längs vattendrag och anpassade skyddszoner
på fältet är några av de åtgärder inom jordbruket som effektivast kan bidra till att minska
övergödningen i distriktet.
För att nå god status med avseende på övergödning behövs ytterligare åtgärder inom
jordbruket. Det behövs också åtgärder för att minska utsläppen från enskilda avlopp och
anpassning av avloppsledningsnäten för att minimera påverkan från bräddningar. Åtgärder
mot internbelastning, exempelvis aluminiumfällning eller reduktionsfiske, kan behövas för att
reducera fosforkoncentrationerna när den externa belastningen har minskats.

Fysisk påverkan på vattenmiljöerna
Människan har under generationer förändrat vattenlandskapet för att vinna mark, förbättra
produktionen inom jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa infrastruktur, eller
utvinna energi. Samtidigt som de här ingreppen har en positiv effekt för människa och
samhälle har de i många fall haft en negativ påverkan på de vattenanknutna ekosystemen.
I slutet av 1800-talet fanns ett starkt tryck på att utöka den odlingsbara marken på grund av
en kraftigt växande befolkning. I hela landet genomfördes då rätningar av vattendrag,
utdikningar och sjösänkningar i syfte att vinna ny mark. I Norra Östersjöns vattendistrikt
genomfördes sjösänkningar i stor omfattning. Ett exempel är vattendistriktets näst största sjö
Hjälmaren, som i slutet av 1800-talet sänktes med cirka 1,3 meter.
Människan påverkar sjöar och vattendrag genom att reglera vattenflödet, bland annat för att
utvinna energi genom vattenkraft. Även om vattenkraften är relativt begränsad i Norra
Östersjöns vattendistrikt jämfört med i övriga landet, finns det några vattensystem där den
ändå är omfattande, bland annat i Arbogaån och Kolbäcksån.
Reglering av vattennivåerna har gjorts för att minska risken för översvämning av
jordbruksmark och för att underlätta för sjöfarten. Regleringen innebär att variationerna i
vattenstånd jämnas ut inom och mellan år. En mindre andel av strandområdet blir
översvämmad om våren, jämfört med de förhållanden som rådde innan regleringen. Det
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påverkar djur- och växtlivet i de strandnära miljöerna. Mälaren är ett exempel på kraftigt
reglerad sjö där strandnära livsmiljöer har påverkats av regleringen.
Det finns flera typer av åtgärder kan genomföras för att förbättra de fysiska förhållandena i
våra vattenmiljöer. Ett exempel är att göra faunapassager som gör det möjligt för fiskar och
andra vattenlevande djur att ta sig förbi dammar och andra hinder i vattendragen. Flera
sådana passager har anlagts i distriktet med lyckat resultat. Faunapassagen som anlagts vid
Turbinbron i Västerås och som invigdes i juni 2019 är ett bra exempel. Åtgärden ingår som en
del i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Vid faunapassagen finns en fiskräknare som
registrerar de fiskar som passerar. Under perioden januari-september 2020 noterade räknaren
nästan 800 fiskar som vandrat upp i ån och nära 500 fiskar som vandrat nedströms
(Fiskvårdsteknik AB, 2020 , fiskräknare vid Turbinbron i Svartån (Västerås), 2020-09-14).
Miljöerna i och runt vattendrag kan förbättras genom olika biotopvårdande åtgärder. Exempel
på sådana åtgärder är att återställa vattendraget så att det får en mer ursprunglig form, att
lägga ut stenblock och lekgrus på botten eller att lägga ut död ved.
)

Ofta behöver flera olika intressen vägas in i planeringen av åtgärder. Gamla
kraftverksdammar kan utgöra värdefulla kulturmiljöer samtidigt som de har en negativ
påverkan på bland annat vandrande fiskarter. Samverkan mellan olika intresseområden, bra
kunskapsunderlag och gemensamt arbete gör att det går att hitta lösningar som skapar fria
vandringsvägar för vattenlevande organismer. Samtidigt som kulturmiljövärdena bevaras.
Under åren 2016–2019 fick länsstyrelserna i distriktet anslag från Riksantikvarieämbetet för att
utföra kulturmiljöinventeringar och bedömningar av vattenanknutna kulturmiljöer.
Kunskapsunderlagen som länsstyrelserna tog fram används vid planering av åtgärder för att
förbättra vattenmiljöerna (Riksantikvarieämbetet, 2019).

Miljögifter
Miljögifter från både tidigare verksamhet, pågående verksamheter och diffusa utsläpp
påverkar vattenförekomsterna i distriktet. Atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE
gör att samtliga ytvattenförekomster i distriktet inte når god kemisk status. Om man bortser
från PBDE och kvicksilver så är förorenade områden utpekat som den största påverkanskällan
för miljögifter, det vill säga den påverkanstyp som påverkar störst antal vattenförekomster.
Dagvatten, giftiga båtbottenfärger, deponier och avloppsreningsverk är andra källor som
påverkar många vattenförekomster i distriktet.
Ett stort problem är den okunskap som fortfarande råder om förekomst av olika miljögifter i
våra vatten. Om man undantar statusklassificering för kvicksilver och PBDE så har 15 procent
av alla ytvattenförekomster i distriktet en bekräftad sämre än god status för ett eller flera
ämnen, men nästan 40 procent av ytvattenförekomsterna har en misstänkt påverkan av
miljögifter. Motsvarande siffror för grundvatten är tre respektive 47 procent.
Övervakningsdata saknas i många av de vattenförekomster som misstänks vara påverkade av
miljögifter. För vissa ämnesgrupper, framförallt organiska substanser, saknas
övervakningsdata nästan helt. För att få en mer rättvisande bild av läget behövs övervakning i
flera vattenförekomster, men också av fler ämnen, jämfört med den övervakning som ligger
till grund för statusklassificering och riskbedömning idag.
Två ämnen som misstänks förekomma i en stor del av distriktets ytvattenförekomster är PFOS
och TBT (tributyltenn). Användning av dessa ämnen är förbjuden idag, men fortfarande sker
läckage från till exempel förorenade områden och deponier och, när det gäller TBT, från
tidigare användning i båtbottenfärger. Dessa ämnen är giftiga redan i mycket låga
koncentrationer och för att komma till rätta med de problem som dessa ämnen leder till
behöver vidare läckage minimeras.
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Även många andra ämnen som polyaromatiska kolväten (PAH:er), metaller,
växtskyddsmedel, flamskyddsmedel, läkemedelsrester, mjukgörare med mera påverkar eller
misstänks påverka ytvattenförekomsterna i distriktet. Grundvattenförekomsterna misstänks
vara påverkade av klorid, nitrat, högflourerade ämnen (PFAS), bekämpningsmedel, bly och
PAH:er. Här är det viktigt att vid tillsyn, saneringar och annat åtgärdsarbete identifiera vilka
ämnen och spridningsvägar som kan förekomma, så att utsläpp och spridning av alla ämnen
som påverkar statusen i våra vatten kan begränsas.
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3

Tillstånd och påverkan i vattendistriktet
Sveriges vatten, utom det öppna havet och de allra minsta sjöarna och vattendragen, är
indelat i mindre enheter som kallas vattenförekomster. För varje vattenförekomst ska
vattenmyndigheterna beskriva tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat av
mänskliga aktiviteter och bestämma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Är tillståndet
sämre än miljökvalitetsnormerna behöver vi också föreslå åtgärder för att komma till rätta
med problemen. Tillståndet i vattenförekomsten beskriver vi som den status
vattenförekomsten har.
Arbetet med kartläggning och analys av alla vattenförekomster är omfattande och kräver
mycket kunskap om till exempel vattnets ekosystem, kemi och hydrologi. Inte minst behövs
kunskap om de regionala förutsättningarna. Därför samarbetar vattenmyndigheterna i
Sveriges fem vattendistrikt med länsstyrelsernas så kallade beredningssekretariat.
Syftet med att kartlägga, analysera och bedöma tillståndet i en vattenförekomst är att de
problem som finns ska kunna åtgärdas. Därmed fokuserar vi vårt arbete på vattenförekomster
som är påverkade av mänsklig verksamhet på något sätt och där vattenanvändningen inte är
långsiktigt hållbar.
Vi arbetar med fyra typer av vattenförekomster:

•

grundvatten i berggrund och jordlager

•

sjöar

•

vattendrag och

•

kustvatten

Sjöar, vattendrag och kustvatten kallas tillsammans för ytvatten.
Vattenförvaltning bygger på ett cykliskt arbetssätt där olika moment upprepas var sjätte år. I
detta kapitel beskriver vi kartläggnings- och analysarbetet under perioden 2016–2021.
Metoder och underlag utvecklas och förbättras för varje sexårscykel. Kapitlet innehåller därför
också jämförelser med tidigare sexårsperioder.
I avsnitten 3.4 till och med 3.10 presenterar vi olika miljöproblem. Varje avsnitt beskriver vad
miljöproblemet innebär och vilken mänsklig påverkan som ger upphov till problemet. Här
hittar du också resultaten från statusklassificering och riskbedömning i varje vattendistrikt.

3.1 Påverkan, status och risk
Länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för alla
vattenförekomster en gång per sexårsperiod. För att bedömningarna ska bli likvärdiga i hela
landet sker de enligt fastställda metoder och bedömningsgrunder. Se avsnitt 3.2 Riktlinjer som
styr bedömningarna.

Bedömningarna finns i VISS
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) samlar vi resultatet av alla bedömningar av
vattenförekomsterna. Påverkan, statusklassificering och riskbedömning presenteras
tillsammans med miljökvalitetsnormer och föreslagna praktiska åtgärder i miljön.
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Påverkan från mänsklig verksamhet
Beredningssekretariaten analyserar vilken mänsklig påverkan som finns i alla
vattenförekomster. Påverkan kan komma från en eller flera mänskliga verksamheter, till
exempel reningsverk, förorenad mark eller dricksvattenuttag. Antingen bedöms påverkan
vara betydande eller inte betydande – det finns ingen skala däremellan. Betydande påverkan
är sådan påverkan som kan leda till att vattenförekomsten riskerar att inte nå kvalitetskraven
enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (HVMFS 2019:24). Kvalitetskraven
inkluderar i sammanhanget krav på att god status eller potential uppnås inom angiven
tidsfrist och att statusen inte försämras. Ligger vattenförekomsten i ett så kallat skyddat
område är kvalitetskravet kopplat till områdesskyddets krav. Och är vattenförekomsten
kraftigt modifierad eller konstgjord är det god eller hög potential som gäller som
kvalitetskrav. Om kvaliteten är sämre eller befaras vara sämre bedömer alltså
beredningssekretariaten att påverkan är betydande, enligt gällande riktlinjer.
(

)

Betydande påverkan kan också göra det svårt att nå andra kvalitetskrav, till exempel för
skyddade områden.

Statusklassificering
Alla vattenförekomster tilldelas en övergripande status, men bara de som identifieras ha
betydande påverkan genomgår en så kallad statusklassificering. Då påverkansanalysen inte
visar någon betydande påverkan sätts den övergripande statusen i normalfallet till god.
Klassificering av status ska i huvudsak baseras på övervakningsdata.
Klassificeringen för ekologisk status följer en femgradig skala:

•

hög

•

god

•

måttlig

•

otillfredsställande

•

dålig

Klassificeringen av kemisk och kvantitativ status följer en tvågradig skala:

•

god

•

uppnår ej god status/otillfredsställande

Statusklassificeringens tillförlitlighet bedöms
Statusklassificeringen är viktig för att avgöra om det behövs åtgärder eller inte. För att kunna
urskilja vilka vatten som med stor säkerhet behöver åtgärdas och i vilka det behövs mer
underlag (övervakning) för att säga att åtgärder behövs används tillförlitlighetsbedömning. I
statusklassificeringen bedömer beredningssekretariaten säkerheten i data från
miljöövervakningen och överensstämmelsen mellan påverkan och det faktiska
miljötillståndet. Det ger ett mått på tillförlitligheten i varje statusklassificering, på en skala
från noll till tre, där tre innebär högsta tillförlitlighet.
När det inte finns någon betydande påverkan identifierad antar beredningssekretariaten att
vattenförekomsten har god status och att tillförlitligheten i den bedömningen är god. Om
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vattenförekomsten däremot är utsatt för betydande mänsklig påverkan ställs högre krav på
mätdata för att statusklassificeringen ska vara tillförlitlig.

Ekologisk status kan sänkas om det saknas mätdata
Metoden för att klassificera ekologisk status skiljer sig på en avgörande punkt från metoderna
för att bedöma kemisk yt- och grundvattenstatus och kvantitativ grundvattenstatus.
Om beredningssekretariatet bedömer att vattenförekomsten är utsatt för betydande påverkan
ska status sättas till sämre än god ekologisk status, även om det saknas mätdata. Det underlag
som tas fram i påverkansanalysen räcker. Men tillförlitligheten i bedömningen blir låg och de
föreslår inga fysiska åtgärder i miljön förrän påverkan är verifierad med
miljöövervakningsdata. Tills dess är statusen sämre än god.

Det krävs data för att sänka kemisk och kvantitativ status
När det gäller statusklassificeringar av kemi och grundvattens kvantitet krävs det lite mer för
att beredningssekretariatet ska tilldela en vattenförekomst sänkt status. För kvantitativ status
behöver de använda sin expertkunskap om påverkan på vattnet och för kemisk status behöver
det finnas data från miljöövervakning.

Höga krav för tillförlitlig miljögiftsklassificering
För att en statusklassificering till sämre än god status för prioriterade ämnen och särskilda
förorenande ämnen ska ha hög tillförlitlighet krävs bland annat att (Vattenmyndigheterna,
2020μ):

•

de data som används kommer från en provtagningsstation som är representativ för
vattenförekomsten.

•

det finns tillräckligt många prover från flera olika årstider.

•

det har gått att ta hänsyn till naturlig bakgrundshalt för de ämnen där det är relevant.

•

det har gått att normalisera halter mot till exempel halt av organiskt kol i sediment eller
mot fetthalt i djur och växter (lipidhalt i biota), för de ämnen där det ska göras.

Ett eller flera avsteg från dessa krav gör att tillförlitligheten sänks till 2 (medel), 1 (låg) eller 0
(information saknas).

Riskbedömning
Riskbedömningen ska spegla risken för att den påverkade vattenförekomstens kvalitetskrav
inte kommer att nås till år 2027. Risken bedöms per miljöproblem och bygger på identifierad
betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och på hur beredningssekretariatet
bedömer att problemen kommer att utveckla sig. Riskbedömningen visar om det behövs
åtgärder direkt (risk) eller om statusen först behöver verifieras med hjälp av mer övervakning
(osäker risk). Många vatten bedöms också vara utan risk – de kommer att kunna nå målet att
uppfylla kvalitetskravet till år 2027.
Många aspekter vägs in i riskbedömningen. I stora drag är bedömningen ”risk” om
statusklassificeringen idag visar på sämre än god status med medel eller hög tillförlitlighet.
Bedömningen ”osäker risk” gäller om statusklassificeringen visar sämre än god status med
låg tillförlitlighet, eller om det finns en identifierad betydande påverkan av miljögifter som
inte kunnat verifieras med miljöövervakning.

30

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Om beredningssekretariatet förväntar sig att tillståndet i vattenförekomsten kommer att
försämras kan bedömningen bli ”risk”, även om dataunderlaget för statusklassificering inte
räcker för en klassificering med medel eller hög tillförlitlighet. Försämringen kan till exempel
bero på att den mänskliga påverkan förväntas öka, eller att ett ämne som ackumuleras i
sediment eller biota påverkar vattenmiljön allt mer.
När åtgärder har genomförts kan vi vänta oss en förbättring. Då sätter beredningssekretariatet
risken till ”osäker”, även om statusen idag är sämre än god med medel eller hög
tillförlitlighet.

Förändringar sedan 2016
Vattenförekomsternas avgränsning, metoder för bedömningar (inklusive föreskrifter och
vägledningar) och underlag i form av övervakningsdata förändras och förbättras i varje
vattenförvaltningscykel. Bedömningarna av påverkan, status och risk under 2016–2021, skiljer
sig därför från hur arbetet genomfördes under åren 2009–2015. Framförallt fokuserar vi nu
tydligare på vattenförekomster med betydande påverkan. Riskbedömningen har dessutom
utvecklats. I redovisningen av riskbedömningen i VISS sammanfattas både påverkan, behov
av åtgärder och behov av övervakning per miljöproblem.
Hur påverkan, status och risk förändras mellan sexårscyklerna visar i vilken riktning arbetet
går och om nödvändiga åtgärder sätts in i tillräcklig omfattning. I följande avsnitt beskriver vi
resultatet av statusklassificeringen och hur resultatet har förändrats jämfört med åren 2009–
2016. Det är dock svårt att jämföra klassificeringarna mellan perioderna eftersom både
arbetssätt och bedömningsgrunder har förändrats och förbättrats. Jämförelserna blir därför
osäkra. Till exempel har vissa referensvärden och målvärden förändrats, vilket innebär att god
status under åren 2009–2016 inte nödvändigtvis överensstämmer med hur begreppet god
status definieras idag.
Ett annat exempel där vi förbättrat arbetssättet gäller kvalitetsfaktorer som är ett redskap för
statusklassificeringen. Nu har vi bara klassificerat de kvalitetsfaktorer som bäst svarar på de
miljöproblem som finns i en vattenförekomst, eftersom en klassificering av kvalitetsfaktorer
med lägre relevans för ett visst miljöproblem riskerar att ge ett felaktigt resultat (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018b). Resultatet blir att många kvalitetsfaktorer lämnas oklassade.
Vattenförekomsternas indelning har också förbättrats något (läs mer om det i bilagan om
vattenförekomstindelning och typning), vilket begränsar antalet vattenförekomster som är
jämförbara mellan tidsperioderna. Länsstyrelsernas beredningssekretariat gör en bedömning
av orsaken till varje förändring av status. Resultatet finns i VISS och kommer att finnas i den
slutliga versionen av förvaltningsplanen som ska beslutas 2021.

3.2 Riktlinjer styr bedömningarna
När länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för
vattenförekomsterna utgår de från olika föreskrifter och vägledningar från HaV och SGU,
beroende på om bedömningarna gäller ytvatten eller grundvatten.

Riktlinjer för ytvatten
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten ytvatten enligt följande
föreskrifter och vägledningar:
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HaV:s föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS
2013:19) (version beslutad i november 2018)
HaV:s vägledning ”Miljögifter i ytvatten - klassificering av status: Vägledning för tillämpning
av HVMFS 2013:19” (2016b)
HaV:s utkast till vägledning ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Vägledning för
tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19” (2018b)
HaV:s föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (HVMFS 2017:20) användes för påverkansanalys och
riskbedömning

Riktlinjer för grundvatten
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten grundvatten enligt följande
föreskrifter och vägledningar:
SGU:s föreskrift SGU-FS 2013:1 samt SGU-rapport ”Vattenförvaltning av grundvatten” (SGU,
2014) användes för de moment som ingick i statusklassificering och riskbedömning.
(

)

SGU:s föreskrift SGU-FS 2013:2 (med tillhörande ändringsföreskrift SGU-FS 2016:1 och SGUFS 2019:1) samt länsstyrelsernas föreskrifter för PFAS∑11, koppar, krom och nickel. Dessa
föreskrifter användes för att hitta riktvärden och ”utgångspunkter för att vända trender” för
de ämnen där det finns nationella riktvärden.
(

)

(

)

(

SGU:s vägledning om grundvattenberoende ekosystem (SGU, 2018)
SGU:s vägledning och metod för kartläggning och påverkansbedömning av (SGU, 2017)
SGU-rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU, 2013).

Riktlinjer för likvärdiga bedömningar
För att bedömningarna av yt- och grundvattenförekomster ska bli likvärdiga i hela landet, har
vattenmyndigheterna tagit fram kompletterade riktlinjer till HaV:s och SGU:s vägledningar.
Dessa handlar till största del om hur analysen av påverkan ska utföras (Vattenmyndigheterna,
2020ρ; 2020d; 2020g; 2020ο), men de innehåller också information om statusklassificering och
riskbedömning.
I riktlinjerna för riskbedömning av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ),
beskriver vattenmyndigheterna stegen i riskbedömningen. Dessa riktlinjer är framtagna för
att så långt som möjligt följa HaV:s vägledning för riskbedömning av ekologisk status (Havsoch vattenmyndigheten, 2018b), men samtidigt fungera tillsammans med vägledningen för
statusklassificering av miljögifter (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a).
Det finns också kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning med
avseende på övergödning, fysiska förändringar och försurning i ytvatten
(Vattenmyndigheterna, 2020π; 2019b) och statusklassificering och riskbedömning av
grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b).
De kompletterande riktlinjerna finns tillgängliga via vattenmyndigheternas fem kanslier.
[Referenser infogas i beslutsversionen].
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3.3 Sammanfattning av påverkan, status och risk i
vattendistriktet
Sjöar, vattendrag och kustvatten
Mänskliga verksamheter påverkar ytvattnet
Mänskliga verksamheter påverkar ytvatten på olika sätt. I Norra Östersjöns vattendistrikt är
det vanligt med anläggningar som hindrar fisken från att simma uppströms till sina
lekområden, så kallade vandringshinder, och andra fysiska förändringar som hamnar, kanaler
och invallningar. Detsamma gäller diffusa utsläpp av näringsämnen från jordbruksmark.
Miljögifter påverkar också vattenförekomsterna i distriktet. Föroreningarna kan vara
luftburna, så kallad atmosfärisk deposition, eller komma från förorenade områden eller vägar
och andra anläggningar för transport och infrastruktur.

Nio av tio riskerar att inte nå god ekologisk status
Av distriktets 1 326 ytvattenförekomster riskerar 92 procent att inte uppnå kvalitetskravet god
ekologisk status. Flera miljöproblem bidrar till detta, till exempel:
•

övergödning (55 procent av ytvattnet),

•

morfologiska förändringar (76 procent av ytvattnet), och

•

särskilda förorenande ämnen (29 procent av ytvattnet).

I tabell x redovisar vi hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på
grund av den påverkan som leder till olika miljöproblem i vatten.

En tredjedel riskerar kemisk status – bortsett från kvicksilver och PBDE
När det gäller ämnena kvicksilver och PBDE (brominerad difenyleter) finns det inga
vattenförekomster i distriktet som klarar kraven för god kemisk status. Bortsett från dessa
båda ämnen är det ändå drygt en tredjedel av ytvattenförekomsterna som riskerar att inte
uppnå god kemisk status.
Utöver kvicksilver och PBDE utgör påverkan av högflourerade ämnen (PFOS), tributyltenn
(TBT), polyaromatiska kolväten (PAH), och metaller de främsta orsakerna till att
kvalitetskraven för kemisk status riskerar att inte nås.

Mer miljöövervakning behövs
Förutom de vattenförekomster som med stor säkerhet riskerar att inte nå god status (”i risk")
finns ett stort antal vattenförekomster som skulle kunna vara i riskzonen (”i osäker risk”),
men där påverkan behöver verifieras med mer övervakning (Tabell 3).
Det finns sedan länge en välutvecklad övervakning av övergödning och försurning men det
finns ett stort behov av bättre övervakning av miljögifter och effekterna av fysiska
förändringar.
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Grundvatten
Mänskliga verksamheter påverkar grundvattnet
Många verksamheter påverkar även distriktets grundvatten. Det är vanligt med föroreningar
från vägar och andra transport- och infrastrukturanläggningar men också diffust läckage från
jordbruksmark och från förorenade områden. Grundvattnets kvantitet påverkas av
vattenuttag för allmän försörjning och vattenuttag för jordbruksändamål.

Hälften av grundvattenförekomsterna riskerar att inte nå god status
Av distriktets 645 grundvattenförekomster riskerar hälften att inte uppnå kvalitetskravet god
kemisk status. De främsta orsakerna är betydande påverkan av klorid, metaller, nitrat och
PFAS. Sju procent riskerar att inte uppnå kvalitetskravet god kvantitativ status på grund av
betydande uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning.

Antal vattenförekomster per miljöproblem
Miljöproblem

Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

Grundvatten

Övergödning

227 + 135

108 + 86

126 + 41

-

Flödesförändringar

119 + 41

46 + 26

37 + 39

-

504 + 132

80 + 222

13 + 54

35 + 200

21 + 90

5 + 32

-

Samtliga i risk

Samtliga i risk

Samtliga i risk

-

18 + 163

31 + 92

13 + 98

-

-

-

-

Försurning

85 + 3

38 + 1

-

Klorid/sulfat i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morfologiska
förändringar och

-

kontinuitet
Miljögifter, särskilda
förorenande ämnen 1
Miljögifter, prioriterade
ämnen
Miljögifter, prioriterade
ämnen (exklusive
kvicksilver och PBDE) 1
Miljögifter i
grundvatten 2

grundvatten
Kväveföreningar och
fosfat i grundvatten
Förändrade
grundvattennivåer

22+161
18/7+115/25
2+101
19+25

Tabell 3 Antal vattenförekomster som riskerar att inte nå god status (risk + osäker risk), uppdelat på
olika typer av miljöproblem. För grundvatten redovisas vattenförekomster i risk med åtgärdsbehov +
vattenförekomster i risk med enbart övervakningsbehov
1 Om en ytvattenförekomst är i risk för ett eller flera ämnen och i osäker risk för ett eller flera andra
ämnen räknas ytvattenförekomsten bara in i siffran för risk.
2 Om en grundvattenförekomst är i risk med åtgärdsbehov för ett eller flera ämnen och i risk med enbart
övervakningsbehov för ett eller flera ämnen räknas grundvattenförekomsten bara in i siffran för risk
med åtgärdsbehov.
I följande avsnitt beskrivs resultaten av påverkansanalys, statusklassificering och
riskbedömning per miljöproblem. Förändringen jämfört med föregående förvaltningscykel
beskrivs övergripande.
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3.4 Övergödning
Stora mängder organiskt material eller hög belastning av näringsämnen till sjöar, vattendrag
och kustvatten kan orsaka övergödning. Höga halter av växtnäring i vattnet leder till att
produktionen av biomassa ökar – växter och alger växer mer. Det kan leda till att vikar, sjöar
och vattendrag växer igen och att det blir algblomning. Övergödningen kan också leda till
syrebrist i bottenvattnet när stora mängder organiskt material ska brytas ned. Det medför i sin
tur att hela organismgrupper som lever i eller nära bottensedimenten kan försvinna.
Vatten som är påverkat av övergödning är ofta grumligt på grund av en stor mängd
växtplankton i vattenmassan. Övergödningen leder ofta till att den biologiska mångfalden
utarmas, vilket gör ekosystemet mindre motståndskraftigt mot annan påverkan.

Påverkanskällor: Orsaker till övergödning
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. I tabellerna nedan redovisar vi antal
vattenförekomster i distriktet med betydande påverkan från en eller flera påverkanskällor.
I distriktet har 783 vattenförekomster betydande påverkan som orsakar övergödning. Det
motsvarar 59 procent av distriktets ytvattenförekomster (Tabell 4).

Vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan.
Kust

Sjö

Vattendrag

Summa

Antal vatten med betydande påverkan

167

214

402

783

Totalt antal vatten

167

428

732

1327

Procent med betydande påverkan

100%

50%

55%

59%

Tabell 4 Antal och procentuell andel av vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan.
Bedömningen avser perioden 2016–2021.
Metoden för att peka ut betydande påverkan beskrivs i vattenmyndigheternas
underlagsrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020h; 2020i). Metoden skiljer sig åt beroende på
om det handlar om kustvatten eller sjöar och vattendrag. Utgångspunkten är dock hur den
mänskligt orsakade belastningen av näringsämnen förhåller sig till den naturliga
bakgrundsbelastningen, det vill säga den transport av näringsämnen som inte kommer ifrån
mänsklig aktivitet. Näringsbelastning från mänsklig verksamhet är utsläpp av fosfor och/eller
kväve från exempelvis reningsverk eller diffust läckage från jordbruksmark. Enligt metoden
har kustvatten en betydande påverkan om den mänskligt orsakade belastningen motsvarar
mer än 10 procent av bakgrundsbelastningen. Motsvarande gränser för sjöar och vattendrag
är 80 respektive 100 procent.
Vilka påverkanskällor som förekommer och i vilken omfattning de pekats ut som betydande
redovisas i figur ÖVG_F1 och ÖVG_F2. För sjöar och vattendrag är jordbruk, små avlopp,
urban markanvändning och reningsverk de källor som oftast pekats ut som betydande.
Motsvarande för kustvatten är påverkan från jordbruk, urban markanvändning, små avlopp
och reningsverk. Många kustvatten har dock en betydande påverkan från omgivande vatten,
det vill säga att angränsande kustvattenförekomster står för en större del av tillförseln av
näringsämnen.
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Näringspåverkan i sjöar och vattendrag

Diagram 1 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen
på distriktets sjöar och vattendrag. Bedömningen avser perioden 2016-2021.

Näringspåverkan i kustvatten

Diagram 2 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen
på distriktets kustvatten. Bedömningen avser vattenförvaltningscykel 2016-2021.

Statusklassificering
Statusklassificering med avseende på övergödning i sjöar, vattendrag och kust följer gällande
föreskrifter, bedömningsgrunder och vägledningar (HVMFS 2013:19; HVMFS 2017:20) .Övriga
antaganden för sjöar och vattendrag, som gjorts under statusklassificeringen beskrivs i de
kompletterande riktlinjer som vattenmyndigheterna tagit fram tillsammans med
länsstyrelserna (Vattenmyndigheterna, 2019d). För kustvattenförekomsterna har
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statusklassificeringen också tagit hjälp av satellitdata (Philipson, o.a., 2018) och gjorts med
hjälp av WATERS-verktyget (Lindegarth, o.a., 2016).
Länsstyrelsernas beredningssekretariat statusklassificerar övergödning utifrån biologiska
kvalitetsfaktorer och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer. I huvudsak ska valet av
kvalitetsfaktor begränsas till den mest relevanta biologiska respektive mest relevanta
fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorn (HVMFS 2013:19). Men valet av kvalitetsfaktor begränsas
ibland av vilken mätdata som finns tillgänglig för en viss vattenförekomst. Kvalitetsfaktorerna
som finns att tillgå och i vilken omfattning som de klassificerats för sjöar, vattendrag
respektive kustvatten framgår av Tabell 5. Informationen utgår endast från klassificeringar
som använts vid riskbedömningen. För både kustvatten och sjöar är det vanligast att
växtplankton och/eller näringsämnen klassificerats. Motsvarande för vattendrag är kiselalger
och/eller näringsämnen.

Klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till näringspåverkan
Kvalitetsfaktor

Sjö (antal)

Vattendrag (antal)

Kust (antal)

Bottenfauna

0

7

0

Fisk

0

0

Bedöms ej

Kiselalger

0

204

Bedöms ej

Makrofyter

9

Bedöms ej

0

Växtplankton

175

Bedöms ej

167

Ljusförhållanden

0

Bedöms ej

4

Näringsämnen

216

348

167

Syrgasförhållanden

0

Bedöms ej

0

Totalt

400

559

338

Tabell 5 Antal klassificerade kvalitetsfaktorer för åren 2016–2021 kopplat till näringspåverkan. Vilka
kvalitetsfaktorer som bedöms är beroende av vattenkategori.

Förändringar sedan 2016
Nedan presenterar vi hur statusen för de olika kvalitetsfaktorerna förändrats i sjöar,
vattendrag och kustvatten jämfört med perioden 2009–2015. Som vi visat i Kapitel 3.1 är det
problematiskt att jämföra bedömningar mellan olika sexårsperioder. Det är också nödvändigt
att jämförelsen endast utgår från säkra klassificeringar från de båda perioderna. Förändringen
som beskrivs nedan är därmed inte heltäckande och omfattar endast ett mindre antal av de
klassificerade kvalitetsfaktorerna från perioderna 2009–2015 respektive 2016–2021.
En jämförelse mellan enskilda kvalitetsfaktorer ger inte en fullständig bild av hur
miljöproblemets omfattning förändrats sedan 2009–2015. Riskbedömningen från 2016–2021
och den tidigare bedömningen av miljöproblemet från 2009–2016 ger en robustare jämförelse.
Den beskrivs i avsnittet Riskbedömning med avseende på övergödning.

Status för sjöar
Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad. 65 procent av
klassificeringarna är oförändrade, se Tabell 6. Förbättringar kan ses i 18 procent av
klassificeringarna medan en försämring kan ses i 17 procent av klassificeringarna. Av de
försämringarna är det 11 klassificeringar där statusen gått från god status till sämre än god
status. Bedömningsgrunder för kiselalger och fisk (EindexW3) i sjöar saknades under åren
2009–2015, vilket gör att kvalitetsfaktorerna inte är med i jämförelsen.
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Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar.
Växt-

Botten-

Makro-

Närings-

Ljus-

Syrgas-

plankton

fauna

fyter

ämnen

förhållanden

förhållanden

Förbättring

13

0

4

16

13

0

46

Försämring

22 (3)

1

0

13 (5)

6 (3)

0

42

Oförändrat

15

6

11

106

24

0

162

Totalsumma

50

7

15

135

43

0

250

Förändring

Totalt

Tabell 6 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar.
Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger
antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status.
Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen.

Status för vattendrag
Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad. 65 procent av
klassificeringarna är oförändrade, se Tabell 7. Förbättringar kan ses i tolv procent av
klassificeringarna medan en försämring kan ses i 23 procent av klassificeringarna. Av
försämringarna är det 37 klassificeringar där statusen gått från god status till sämre än god
status.

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i vattendrag
Förändring

Kiselalger

Bottenfauna

Näringsämnen

Totalsumma

Förbättring

6

5

19

30

Försämring

24 (18)

1 (1)

33 (18)

58

Oförändrat

74

20

72

166

Totalsumma

104

26

124

254

Tabell 7 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i
vattendrag. Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom
parentes anger antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller
sämre status. Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen.

Status för kustvatten
Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad. 59 procent av
klassificeringarna är oförändrade, se Tabell 8. Förbättringar kan ses i sju procent av
klassificeringarna medan en försämring kan ses i 34 procent av klassificeringarna. Av de
försämringarna är det tre klassificeringar där statusen gått från god status till sämre än god
status.

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten
Växt-

Botten-

Makro-

Närings-

Syrgas-

Ljus-

plankton

fauna

fyter

ämnen

förhållanden

förhållanden

Förbättring

8

0

0

1

0

0

9

Försämring

9 (3)

0

0

30

0

2

41

Oförändrat

19

1

0

42

0

10

72

Totalsumma

36

1

0

73

0

12

122

Förändring

Tabell 8 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten.
Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger
antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status.
Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen.
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Vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning

Karta 3 Vattenförekomster i vattendistriktet som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning.
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Riskbedömning
Riskbedömningen innebär att såväl bedömningar av betydande påverkan som klassificeringar
av biologiska och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer vägs samman. Jämfört med enskilda
klassificeringar av kvalitetsfaktorer ger riskbedömningen därför ett bättre underlag för att
bedöma miljöproblemets omfattning och eventuella förändringar mot tidigare sexårsperioder.
Utfallet av riskbedömningen presenteras i Karta 3 och per vattenkategori i avsnitten nedan.

Sjöar
Av distriktets sjöar bedöms 25 procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 2021
på grund av övergödning, se Tabell 9. För 20 procent är risken osäker och mer övervakning
krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 55 procent av
sjöarna.
Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är
omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 192 övergödda
sjöarna från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår problematiken
för 51 procent av förekomsterna. För 33 procent behövs ytterligare övervakning för att
klargöra risken. 16 procent av de tidigare övergödda sjöarna bedöms inte vara i risk, vilket
utgör faktiska förbättringar eller att sjöarna bedömts utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015.
Utöver de sjöar som identifierats som övergödda 2009–2015 tillkommer tio sjöar som riskerar
att inte nå miljökvalitetskraven och 23 förekomster där risken bedömts vara osäker. Detta
innebär en potentiell försämring på 2-8 procent.

Risk för övergödning sjöar
Riskbedömning

Riskbedömning

Övergödd

Ej övergödd

2016–2021

2016–2021

2009–2015

2009–2015

(antal)

(procent)

(antal)

(antal)

Risk

108

25

98

10

Osäker risk

86

20

63

23

Ingen risk

234

55

31

203

Totalt

428

192

236

Tabell 9 Näringspåverkade sjöar som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. Tabellen
visar antal sjöar i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till bedömningen av
övergödning för perioden 2009–2015.

Vattendrag
Av distriktets vattendrag bedöms 31 procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till
2021 på grund av övergödning, se Tabell 10. För 18 procent är risken osäker och mer
övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 51
procent av vattendragen.
Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är
omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 292 övergödda
vattendragen från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår
problematiken för 63 procent av förekomsterna. För 26 procent behövs ytterligare
övervakning för att klargöra risken. 11 procent av de tidigare övergödda vattendragen
bedöms inte vara i risk, vilket utgör faktiska förbättringar eller att vattendragen bedömts
utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015. Utöver de vattendrag som identifierats som
övergödda 2009–2015 tillkommer 42 vattendrag som riskerar att inte nå miljökvalitetskraven
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och 60 förekomster där risken bedömts vara osäker. Detta innebär en potentiell försämring på
6-14 procent.

Risk för övergödning vattendrag
Riskbedömning

Riskbedömning

Övergödd

Ej övergödd

2016–2021

2016–2021

2009–2015

2009–2015

(antal)

(procent)

(antal)

(antal)

Risk

227

31

185

42

Osäker risk

135

18

75

60

Ingen risk

370

51

32

338

Totalt

732

292

440

Tabell 10 Näringspåverkade vattendrag som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021.
Tabellen visar antal vattendrag i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till
bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015.

Kust
Av distriktets kustvatten bedöms 75 procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till
2021 på grund av övergödning, se Tabell 11. För resterande 25 procent är risken osäker och
mer övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov.
Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 så är
omfattningen av miljöproblemet relativt oförändrat. Av de 166 övergödda kustvattnen från
2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår problematiken för 75 procent
av förekomsterna. För 25 procent behövs ytterligare övervakning för att klargöra risken. Inga
direkta förbättringar kan ses. Utöver de kustvatten som identifierats som övergödda 2009–
2015 tillkommer ett kustvatten som riskerar att inte nå miljökvalitetskraven.

Risk för övergödning kustvatten
Riskbedömning

Riskbedömning

Övergödd

Ej övergödd

2016–2021

2016–2021

2009–2015

2009–2015

(antal)

(procent)

(antal)

(antal)

Risk

126

75

125

1

Osäker risk

41

25

41

0

Ingen risk

0

0

0

0

Totalt

167

166

1

Tabell 11 Näringspåverkade kustvatten som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021.
Tabellen visar antal kustvatten i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till
bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015.

3.5 Fysiska förändringar
Miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk påverkan gäller alla typer av fysiska
förändringar som är orsakade av människan och som påverkar hydromorfologin och därmed
livsmiljöerna i ett vattenområde.
Människan har genom sin historia förändrat vattenlandskapet för att vinna mark, förbättra
produktionen inom jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa sjötrafikleder och
annan infrastruktur, eller för att utvinna energi. Samtidigt som de här ingreppen har en
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positiv effekt för människa och samhälle kan de få allvarliga konsekvenser för de akvatiska
ekosystemen.
Fysisk påverkan är det mest omfattande miljöproblemet i många områden och är ofta det
största hindret för att miljökvalitetsnormerna uppnås. Sjösänkningar och flottledsrensningar
är exempel på denna påverkan, liksom vattenkraft genom dammar, vattenreglering och
torrfåror.
Undersökningar har visat att populationsstorlekarna av arter knutna till vattendrag, sjöar,
våtmarker och kust har minskat kraftigt på grund av de fysiska förändringarna (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018a).
Situationen och förändringen sedan föregående förvaltningscykel i vattendistriktet vad gäller
fysiska förändringar beskrivs nedan. Först ges en kort sammanfattning om miljöproblemen
flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet – förbindelse
mellan olika miljöer.

Flödesförändringar
Exempel på flödesförändringar är regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna,
producera elkraft, ge kylvatten för industriändamål och producera dricksvatten. Reglering för
drift av vattenkraft har orsakat de största hydrologiska förändringarna i Sverige. I oreglerade
vattendrag avgör tillrinningen hur flödet varierar, men i hårt reglerade system styrs flödena
snarare av kraftproduktionens behov. Vattensystemens karaktär förändras i och med att
områden som tidigare varit forssträckor förvandlas till uppdämda sjöar eller torrfåror. Hur
stora effekterna blir beror bland annat på hur flöde och vattenstånd regleras över tid.
Effekternas omfattning beror också på regleringsgraden, tidpunkten för regleringen och
känsligheten i det vattensystem som regleras. En viktig faktor är hur mycket flödes- och/eller
vattenståndsförändringarna avviker från de naturliga och oreglerade förhållandena.
Flödesförändringar kan även uppkomma på grund av till exempel underdimensionerade
broar eller vägtrummor. Vattenflödet påverkas även av konstruktioner i vattnet som pirar,
brofundament, ramper och bryggor.
När det gäller kustvattnen kan vågpåverkan från sjöfarten eller utflöde och sötvatteninflöde i
slutna vikar ha en negativ effekt och en betydande påverkan på de hydrografiska
förhållandena.

Morfologiska förändringar
Morfologiska förändringar är påverkan på utseende och struktur i kust, sjöar och vattendrag.
Utseende- och formförändringar kan bestå av muddringar, utfyllnader, rätningar, rensningar,
kanaliseringar, invallningar eller sjösänkningar. Exempel på förändringar i struktur är
anläggningar i vattenområdet som pirar, stenkistor och bryggor.
I slutet av 1800-talet fanns ett starkt tryck på att utöka den odlingsbara marken på grund av
en kraftigt växande befolkning. I hela landet genomfördes omfattande rätningar av
vattendrag, utdikningar och sjösänkningar i syfte att vinna ny mark. Dessa stora förändringar
i landskapet ger än i dag negativa konsekvenser för tillståndet i sjöar och vattendrag.
Sjöregleringar är en pågående verksamhet som också påverkar morfologin, framförallt på de
akvatiska livsmiljöerna i sjön.
Sjösänkningar har bland annat lett till en kraftigt påskyndad igenväxning och ökade problem
med övergödning. Rätade och rensade vattendrag får högre vattenhastigheter, vilket bland
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annat förändrar bottensubstrat och naturliga strukturer samtidigt som utflödet av
näringsämnen ökar. Detta ger mer homogena och utarmade livsmiljöer.
Markanvändning har även påverkat närmiljön vid sjöar och vattendrag. Det rör sig till
exempel om bebyggelse, infrastruktur och jord- och skogsbruk. Ett naturligt utformat
närområde reglerar oftast avrinningen på ett skonsamt sätt; högflöden bromsas och
lågvattenföringen ökar sommartid.
För kustvattnen utgör hamnar, pirar och andra konstruktioner i strand- och vattenområdet
den vanligaste formen av morfologisk påverkan. Även rensningar och muddringar är vanliga.
Graden av påverkan på morfologiska förhållanden ligger till grund för statusklassificeringen.
Hur stor påverkan är beror på djupförhållanden, strandlinjens längd, förekomst av naturliga
strukturer och landformer, strändernas morfologi och förekomsten av konstgjorda strukturer.
Förändringar i bottensubstrat och bottenstrukturer, som sedimentbankar eller påverkan från
dumpningar, utgör också morfologisk påverkan.

Förändringar i konnektivitet
Förändringar i konnektivitet är till exempel dammar, trösklar och vägtrummor som placerats
fel. Barriärerna och effekterna av dessa gör att vattendraget inte blir sammanhållet utan
fragmenteras – delas upp i mindre områden. Det påverkar fiskars och bottenlevande djurs
möjlighet att förflytta sig uppströms och nedström i vattensystemet. Transporten av
näringsämnen, sediment och organiskt material minskar. När vattendragens kanter och
närområde förändras försämras även organismers möjlighet att förflytta sig i sidled till de
speciella livsmiljöer som svämplan och korvsjöar utgör. I stort sett alla fiskarter vandrar, i
större eller mindre utsträckning, under någon fas i livet. Vandringshindren påverkar
fiskbestånden negativt och försämrar deras motståndskraft mot yttre stress (Havs- och
vattenmyndigheten, 2013). Det blir svårt eller omöjligt för fisk att nå lekområden och bestånd
kan bli isolerade och i förlängningen genetiskt utarmade.
En del vandringshinder är gamla vattenanläggningar som i dag inte fyller något syfte men
som innebär att miljökvalitetsnormen för ett specifikt vatten inte nås. Intressekonflikter kan
uppstå när kulturhistoriskt värdefulla miljöer utgör vandringshinder.
I kustvattenförekomsterna har förändringar i konnektiviteten också bedömts.
Vandringshinder i kustmynnande vattendrag påverkar ekologin i kustvattnet, främst för fisk
som vandrar från havet upp i sötvatten för att leka och sedan nedströms igen efter leken. När
det gäller kustvatten kan pirar, vägbankar och andra konstruktioner i vattnet dessutom
försämra möjligheten till utbredning av vattenlevande växter, djur, sediment och organiskt
material. Det gäller såväl spridning utmed strandområdena som mellan kustvatten och
sötvattenförekomster till det kustnära området.

Påverkanskällor: Orsaker till fysiska förändringar
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.
Metoden för att peka ut betydande påverkan kopplat till fysiska förändringar skiljer sig åt
beroende på vilka kvalitetsfaktorer det är som har blivit påverkade. Metoden skiljer sig även
beroende på om det är kust eller sjöar och vattendrag. Den gemensamma metoden är att
betydande påverkan räknas ut genom procentuell andel, till exempel vattenförekomstens
påverkade längd delat med den totala längden på vattenförekomsten eller så delas den
påverkade arean med den totala arean på vattenförekomsten.
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I nuvarande cykel finns det fler specifikationer per påverkanstyp jämfört med föregående
förvaltningscykel. Exempel på specifikationer är annat: transport eller föråldrade: flottleder.
Påverkanskällan annat är speciell då flera påverkanstyper ingår i denna påverkanskategori,
enligt hur det ska rapporteras till EU. Specifikationerna annat och föråldrade underlättar vilken
åtgärd som bör användas på respektive vattenförekomst för hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer. Tack vare ett förbättrat underlag har det varit lättare att peka ut flera
påverkanstyper. Mer information om förändringar inom påverkan sedan 2016 finns i kapitel
3.1 Påverkan, status och risk.
Påverkanstyper som har analyserats för att se hur de har påverkat ytvattenförekomsterna
redovisas i Tabell 12.

Undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag för
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.
Förändring av

Förändring av

Förändring av konnektivitet

morfologiskt

hydrologisk

genom dammar,barriärer

tillstånd

regim

och slussar

Jordbruket

x

x

Översvämningsskydd

x

X

Vattenkraft

x

X

Fiske och vattenbruk

x

X

Dricksvatten

X

Offentlig vattenförsörjning

x

Bevattning

x

Turism och rekreation

x

Industrin

x

Sjöfart

x

x

x

Annat

x

x

x

Annat: urban markanvändning

x

x

x

Annat: transport

x

x

x

Annat: skogsbruk

x

x

x

Annat: fiske och vattenbruk

x

Annat: industri

x

x

Annat: energi ej vattenkraft

x

x

Annat: turism och rekreation

x

x

Annat: vattenkraft

x

x

Annat: översvämningsskydd

x

Okända eller föråldrade

x

x

Föråldrade: flottleder

x

x

Föråldrade: kvarndammar

x

Tabell 12 Tabell över alla undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag
för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Påverkanskällorna är uppdelade i miljöproblemen
flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet. I varje miljöproblem ingår
bedömningar för kust, sjö och vattendrag. Påverkanstypen som har påträffats mest i distriktet, för alla
miljöproblemen, är sjöfart, vattenkraft, industri, turism och rekreation, okända eller föråldrade och
jordbruk.
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Flödesförändringar
Av de påverkanskällor som orsakar flödesförändringar är annat, till exempel urban
markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. För
sjöar och vattendrag är vattenkraft den största påverkanskällan medan jordbruk är största
påverkanskällan för vattendrag. Förutom annat är sjöfart kustens största påverkanskälla, se
Fel! Hittar inte referenskälla..

Diagram 3 Antal påverkanskällor som har påverkat flödesförändringar per vattenkategori, i Norra
Östersjöns vattendistrikt Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01

Vattenkraft

Sjöfart
Sjöar
Vattendrag

Jordbruk

Kust

Annat
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Andel

Morfologiska förändringar
Av de påverkanskällor som orsakar morfologiska förändringar är annat, till exempel urban
markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. För
vattendrag är okända eller föråldrade den största påverkanskällan medan annat är största
påverkanskällan för kusten, se figur Diagram 3.
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Antal påverkanskällor som har påverkat morfologiska förändringar per vattenkategori, i Norra
Östersjön vattendistrikt Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01

Diagram 3 Antal påverkanskällor som har påverkat morfologiska förändringar per vattenkategori, i
Norra Östersjöns vattendistrikt Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01.

Förändringar i konnektiviteten
Av de påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten är okända eller föråldrade,
till exempel kvarndammar, det som berör flest vattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt. För kust är sjöfart den största påverkanskällan, se Diagram 4.

Påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten i sjöar, vattendrag och kustvatten

Diagram 4 Antal påverkanskällor som har påverkat förändringar i konnektiviteten per vattenkategori, i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01.
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Statusklassificering
När det gäller statusklassificering med avseende på fysiska förändringar följer den Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kartläggning och analys av ytvatten
(HVMFS 2017:20) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Utöver dessa föreskrifter har
vägledning författad av HaV använts: ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet:
Vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19”.
Statusklassificering av fysisk påverkan baseras på tre kvalitetsfaktorer: hydrologisk regim
eller hydrografiska villkor, morfologiskt tillstånd och konnektivitet. Dessa tre kvalitetsfaktorer
bestäms genom olika metoder. Statusklassificering för kvalitetsfaktorerna hydrologisk
regim/hydrografiska villkor och konnektivitet bestäms av de statusklassificerade
underliggande parametrar för respektive kvalitetsfaktor som har sämst status. För
kvalitetsfaktorn morfologi bestäms status genom medelvärdet för alla dess
statusklassificerade underliggande parametrar. Statusklassificeringen gällande fysisk
påverkan i kusten har gjorts för första gången.

Flödesförändringar
I Norra Östersjöns vattendistrikt har cirka 23 procent av vattendragen, 20 procent av sjöar och
46 procent av kust, problem med flödesförändringar, se Tabell 13.

Flödesförändringar för sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god status
Måttlig

Otillfredsställande

Dålig

Totalt

Antal (Andel i %)

Antal (Andel i %)

Antal (Andel i %)

Antal (Andel)

Sjöar

54 (13%)

30 (7%)

-

84 (20%)

Vattendrag

115 (16%)

43 (6%)

8 (1%)

166 (23%)

Kust

39 (9%)

31 (7%)

6 (1%)

76 (17%)

Tabell 13 Status avseende flödesförändringar för de sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god
status i Norra Östersjöns vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se.
Statusklassificieringen för flödesförändringar har främst försämrats för vattendrag och sjöar
för Norra Östersjöns vattendistrikt (tabell nedan). Då många jämförelser mellan nuvarande
och föregående förvaltningscykel inte går att jämföra med varandra, så blir det svårt att tolka
hur statusklassificieringen för vattenförekomsterna faktiskt har blivit förbättrad/försämrats
eller varit oförändrat, se Tabell 14.

Flödesförändringar har försämrats sedan föregående klassificering
Sjö

Vattendrag

Antal

Antal

Försämring

19

62

Förbättring

-

-

Oförändrat

-

5

Totalt

19

67

Flödesförändringar

Tabell 14 Tabellen visar hur status för flödesförändringar i Norra Östersjöns vattendistrikt har
förbättrats eller försämrats sedan perioden 2009–2015.
Att en statusklassning har blivit försämrad eller förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har
vägledningen för bedömningsgrunderna uppdaterats sedan cykel 2009–2015 och underlaget
har blivit bättre. Under förvaltningscykel 2016–2021 har SMHI levererat statusklassificering
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baserad på påverkan från vattenkraft. Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att
statusklassificeringarna för respektive förvaltningscykel ska ha säkra underlag. Om
underlaget inte går att jämföra mellan två olika förvaltningscykler så presenteras ett streck i
tabellen, se Tabell 14. Mer information om förändringar inom statusklassificieringen sedan
2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk.

Morfologiska förändringar
I Norra Östersjöns vattendistrikt har cirka 68 procent av vattendragen, 19 procent av sjöar och
7 procent av kust, problem med morfologiska förändringar, se Tabell 15.

Morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status
Måttlig

Otillfredsställande

Dålig

Totalt

Antal (Andel i %)

Antal (Andel i %)

Antal (Andel i %)

Antal (Andel)

Sjöar

73 (17%)

10 (2%)

(0%)

83 (19%)

Vattendrag

223 (31%)

196 (27%)

81 (11%)

500 (68%)

Kust

19 (4%)

8 (2%)

2 (0%)

29 (7%)

Tabell 15 Status för morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes. Uppgifterna är
hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se.
Statusklassificieringen för morfologiska förändringar har främst försämrats för vattendrag för
Norra Östersjöns vattendistrikt (tabell nedan). Då många jämförelser mellan nuvarande och
föregående förvaltningscykel inte går att jämföra med varandra, så blir det svårt att tolka hur
statusklassificieringen för vattenförekomsterna faktiskt har blivit förbättrad/försämrats eller
varit oförändrat, se Tabell 16.

Morfologiska förändringar har försämrats något sedan föregående klassificering
Morfologiska förändringar

Sjö

Vattendrag

Antal

Antal

Försämring

-

3

Förbättring

-

-

Oförändrat

-

-

Totalt

-

3

Tabell 16 visar hur status för morfologiska förändringar i Norra Östersjöns vattendistrikt har
förbättrats eller försämrats sedan perioden 2009–2015.
Att en status har blivit försämrad eller förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har
vägledningen för bedömningsgrunderna uppdaterats sedan cykel 2009–2015 och underlaget
har blivit bättre. Nationell analys för sjöar och vattendrag har utförts för parametrarna
närområde respektive svämplan. Underlaget är baserat på skala 1:10 000 och är därför på en
mer finskalig nivå jämfört med föregående förvaltningscykler. För att få fram information om
påverkanstryck har underlag från Lantmäteriet använts. Skillnaden jämfört med föregående
förvaltningscykel är, förutom kopplingsschemat, höjddata som inte har använts tidigare. Ett
krav för att kunna göra jämförelsen är att statusklassificeringarna för respektive
förvaltningscykel ska ha säkra underlag. Om underlaget inte går att jämföra mellan två olika
förvaltningscykler så presenteras ett streck i tabellen se Tabell 16. Mer information om
förändringar inom statusklassificieringen sedan 2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och
risk.

48

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Förändringar i konnektiviteten
I Norra Östersjöns vattendistrikt har cirka 69 procent av vattendragen, 64 procent av sjöar och
42 procent av kust, problem med förändringar i konnektiviteten, se Tabell 17.

Förändringar i konnektivitet för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än god ekologisk status
Måttlig

Otillfredsställande

Dålig

Totalt

Antal (Andel i %)

Antal (Andel i %)

Antal (Andel i %)

Antal (Andel)

Sjöar

179 (42%)

63 (15%)

29 (7%)

271 (64%)

Vattendrag

143 (20%)

86 (12%)

272 (37%)

501 (69%)

Kust

40 (24%)

22 (14%)

6 (4%)

68 (42%)

Tabell 17 Status avseende konnektivitetsförändringar för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än
god ekologisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom
parentes. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se.

Förändringar i konnektivitet sedan föregående klassificering
Konnektivitetsförändringar

Sjö

Vattendrag

Antal

Antal

Försämring

2

23

Förbättring

-

1

Oförändrat

4

1

Totalt

6

25

Tabell 18 Tabellen visar hur status för konnektivitetsförändringar i Norra Östersjöns vattendistrikt har
förbättrats eller försämrats sedan perioden 2009–2015.
Statusklassificieringen för förändringar i konnektiviteten har främst försämrats eller varit
oförändrat för sjöar och vattendrag för Norra Östersjöns vattendistrikt, se Tabell 18.
Att en status har blivit försämrad eller förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har
vägledningen för bedömningsgrunderna uppdaterats sedan cykel 2009–2015 och underlaget
har blivit bättre. Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att statusklassificeringarna för
respektive förvaltningscykel ska ha säkra underlag. Om underlaget inte går att jämföra mellan
två olika förvaltningscykler så presenteras ett streck i tabellen, se Tabell 18. Mer information
om förändringar inom statusklassificieringen sedan 2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status
och risk.

Riskbedömning
Av Norra Östersjöns vattendistriktets 1326 ytvattenförekomster är det 799 som har totalt
hamnat i risk – risk och 514 risk – osäker. Det betyder att 799 går vidare för att få
åtgärdsförslag medan 514 behöver ha mer övervakning.

Flödesförändringar
Av Norra Östersjöns vattendistrikts 1326 ytvattenförekomster är det 202 som har totalt
hamnat i risk – risk och 106 risk – osäker för flödesförändringar. Det betyder att 202 går vidare
för att få åtgärdsförslag medan 106 behöver ha mer övervakning, se Karta 4 och Tabell 19.
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Vattenförekomster som riskerar problem med flödesförändringar

Karta 4 Antal påverkanskällor som har påverkat flödesförändringar, per vattenkategori, i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-14
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Vattenförekomster som riskerar problem med morfologi och kontinuitet

Karta 5 Antal påverkanskällor som har påverkat morfologiska förändringar och kontinuitet, per vattenkategori, i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-14.
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Risk för fysisk påverkan: Flödesförändringar
Kust

Sjö

VD

Antal

Antal

Antal

Risk – Risk

37

46

119

Risk – Osäker

39

26

41

Risk - Ingen

-

-

-

Totalt

76

72

160

Distrikt NÖVD

Tabell 19 Flödesförändringars riskbedömning för distriktet Norra Östersjön. Uppgifterna är hämtade
från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se.

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Av Norra Östersjöns vattendistrikts 1326 ytvattenförekomster är det 597 som har totalt
hamnat i risk – risk och 408 risk – osäker för morfologiska förändringar kontinuitet. Det
betyder att 597 vattenförekomster går vidare för att få åtgärdsförslag medan 408 behöver ha
mer övervakning, se Karta 5 och Tabell 20.

Risk för fysisk påverkan: Morfologi och kontinuitet
Kust

Sjö

VD

Antal

Antal

Antal

Risk – Risk

13

80

504

Risk – Osäker

54

222

132

Risk – Ingen

-

-

3

Totalt

67

302

639

Distrikt NÖVD

Tabell 20 Morfologiska förändringar och kontinuitets riskbedömning för distriktet Norra Östersjöns
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se.
Eftersom denna typ av riskbedömning inte har skett i tidigare förvaltningscykler går det inte
att jämföra vilka förbättringar eller försämringar som har skett.

3.6 Miljögifter
Vad innebär miljögifter?
”Miljögifter” har blivit ett begrepp i vattenförvaltningsarbetet och används som
samlingsnamn för prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i ytvatten och
de organiska ämnen och metaller som har riktvärden i SGU:s föreskrifter om
miljökvalitetsnormer (SGU-FS 2013:2, 2013). Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan
på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en
förmåga att spridas i miljön. De innefattar både vissa organiska ämnen, som polyaromatiska
kolväten (PAH) och vissa oorganiska ämnen, som metaller. Metaller förekommer naturligt
och är inte skadliga i sig utan blir ett miljögiftsproblem först när de förekommer i så höga
halter så att miljöskadliga effekter uppstår. Inom vattenförvaltningsarbetet hanteras
miljögifter olika beroende på om det gäller ytvatten eller grundvatten.

•

Miljögifter i grundvatten omfattar samtliga ämnen som kan sänka grundvattnets
kemiska status i statusklassificeringen (se SGU-FS 2013:2 , bilaga 1 om
miljökvalitetsnormer, förutom nitrat, nitrit, ammoniak, fosfat, klorid och sulfat som
behandlas i andra avsnitt i kapitel 3.
(
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•

Miljögifter i ytvatten hanteras dels som en del av klassificeringen av kemisk
ytvattenstatus (prioriterade ännen) och dels som en kvalitetsfaktor kopplad till ekologisk
status i form av särskilda förorenande ämnen (SFÄ). De omfattar samtliga ämnen i
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS). Under 2016–2021 har vi utgått
från HVMFS 2013:19 .
(

)

Påverkanskällor: Orsaker till miljögifter i yt- och grundvatten
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.
I avsnitten nedan beskrivs utfallet av den påverkansanalys som är gjord sedan 2016.
Statistiken bygger på all bedömd betydande påverkan, oavsett om påverkan har kunnat
verifieras i statusklassificeringen eller ej.

Påverkan på grundvattenförekomster
Förorenade områden bedöms vara den främsta anledningen till miljögifter i grundvatten
(Diagram 5). Sett till samtliga påverkanstyper bedöms183 vattenförekomster kunna vara
påverkade. När risk för vägtrafikolyckor räknas med bedöms totalt 251 vattenförekomster
vara berörda.

Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor

Diagram 5 Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Siffran visar hur vanligt förekommande det är att grundvattenförekomster bedöms ha
betydande påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan
från flera påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. En påverkanstyp är
också medräknad flera gånger per vattenförekomst om den ger upphov till påverkan från flera ämnen.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se.

53

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Påverkan på ytvattenförekomster
Prioriterade ämnen
Kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar (PBDE) finns i hela Sverige och
halterna av dessa ämnen överskrids generellt i fisk. Den främsta orsaken bedöms vara
luftburna föroreningar, så kallad atmosfärisk deposition.
Utöver kvicksilver och PBDE från atmosfärisk deposition bedöms 2 433 ytvattenförekomster i
Sverige ha en betydande påverkan av prioriterade ämnen från en eller flera påverkanskällor. I
Norra Östersjöns vattendistrikt bedöms 421 ytvattenförekomster ha betydande påverkan av
prioriterade ämnen exklusive kvicksilver och PBDE.
Påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för prioriterade ämnen i Sverige är
atmosfärisk deposition, eftersom vi bedömer att vi har betydande påverkan från atmosfärisk
deposition för kvicksilver och PBDE i hela Sverige (visas inte i figuren). Utöver atmosfärisk
deposition är förorenade områden den största påverkanskällan nationellt (Diagram 6), följt av
transport och infrastruktur tillsammans med urban markanvändning, som båda till stor del
handlar om dagvattenpåverkan.
Diffusa utsläpp från transport och infrastruktur omfattar också föroreningar från giftiga
båtbottenfärger (framförallt TBT), som utgör en stor andel av den utpekade påverkan. Även
avloppsreningsverk, deponier och industrier (IED-industri och icke IED-industri) bedöms
vara viktiga påverkanskällor nationellt när det gäller prioriterade ämnen.

Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige.

Diagram 6 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor. Sammantagen bild
för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från
vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper
är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen):
Punktkällor – Bräddning (2), Punktkällor – Lakvatten från gruvdrift (21), Förändring av morfologiskt
tillstånd (39), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (47), Förändring av morfologiskt tillstånd
(51) och Okänd signifikant påverkan (68) (uttag ur från VISS 2020-09-01).
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Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller, PAHer,
PFOS, TBT och flera andra organiska ämnen som flamskyddsmedel (PBDE och HBCD),
ftalater, fenoler och lösningsmedel har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen
(Tabell 21).

Prioriterade ämnen med betydande påverkan
Påverkanskälla
Atmosfärisk deposition

Prioriterade ämnen som bedöms komma i
betydande mängd från påverkanskällan
Kvicksilver, PBDE, dioxiner
PAHer (benso-a-pyren, antracen, naftalen, fluoranten
mfl), Metaller (Pb, Hg, Cd, Ni), PFOS, TBT, bensen,

Förorenade områden

DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler (pentaklorfenol,
nonylfenol, oktylfenol), klorerade lösningsmedel
(tetrakloretylen, trikloretylen), hexaklorbensen,
DDT, PBDE (flamskyddsmedel) med flera

Transport och infrastruktur och

PAHer (benso-a-pyren, fluoranten, antracen med

Urban markanvändning (Dagvatten)

flera), TBT, metaller (Ni, Pb, Hg), bensen, PFOS

Transport och infrastruktur
(båtbottenfärger)

TBT, irgarol (cybutryn)
PFOS, metaller (Cd, Pb, Ni, Hg), TBT, PAHer (bensoa-pyren, antracen, naftalen med flera), dioxiner,

Deponier

DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler (nonylfenol,
oktylfenol, pentaklorfenol), flamskyddsmedel (PBDE,
HBCD), med flera

Industri (IED och inte IED)

Metaller (Cd, Pb, Hg, Ni), PAHer (benso-a-pyren,
antracen med flera), PFOS, kloralkaner med flera
PFOS, metaller (Cd, Ni, Pb, Hg), DEHP

Reningsverk och bräddning

(mjukgörare/ftalat), flamskyddsmedel (PBDE, HBCD),
fenoler (nonylfenol, oktylfenol) med flera

Förändring av morfologiskt tillstånd
(för jordbruket och annat ändamål)
Lakvatten från gruvdrift

Metaller (Ni, Cd)
Metaller (Cd, Ni, Pb)

Andra påverkanskällor, bland annat
växthus, brandövningsplatser i hamnar

PFOS, aklonifen (växtskyddsmedel)

och på oljedepåer

Tabell 21 Prioriterade ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika påverkanskällor. Det
finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall.
I Norra Östersjöns vattendistrikt, liksom nationellt, är förorenade områden utpekat som den
största påverkanskällan, det vill säga den påverkanstyp som påverkar störst antal
vattenförekomster, om man bortser från atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE
(Diagram 7). Därefter kommer diffusa källor transport och infrastruktur, som till stor del
innebär påverkan från giftiga båtbottenfärger (framförallt TBT) men också tillsamman med
diffusa källor urban markanvändning står för dagvattenpåverkan. Även deponier och
avloppsreningsverk är påverkanskällor som pekas ut som betydande påverkanskällor för
många vattenförekomster i distriktet. Även påverkanskällor som inte är omfattande i en
regional skala kan förstås vara betydande lokalt för enskilda vattenförekomster.
Påverkansbedömningen per vattenförekomst visas i VISS.
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet

Diagram 7 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från
vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper
är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen):
Punktkällor – Bräddning (1), Punktkällor – Lakvatten från gruvdrift (6) och Punktkällor – Inte IEDindustri (10). Data från VISS 2020-09-01.

Särskilda förorenande ämnen
I Sverige bedöms 1923 ytvattenförekomster ha en betydande påverkan av SFÄ från en eller
flera påverkanskällor. I Norra Östersjöns vattendistrikt bedöms 377 ytvattenförekomster ha
betydande påverkan för SFÄ.
Utfallet av påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för SFÄ i Sverige är
förorenade områden, följt av jordbruk och avloppsreningsverk (Diagram 8). Därefter följer
transport och infrastruktur och urban markanvändning, som båda till stor del handlar om
dagvattenpåverkan. Även deponier och industri bedöms vara viktiga påverkanskällor.
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige

Diagram 8 Betydande påverkan av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) från olika påverkanskällor.
Sammantagen bild för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha
betydande påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan
från flera påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran
anges i parentesen): Punktkällor – Bräddning (4), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (23),
Okänd signifikant påverkan (39), Förändring av morfologiskt tillstånd (54) och Diffusa källor –
Enskilda avlopp (75). Data från VISS 2020-09-01.
Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller,
växtskyddsmedel, läkemedelsrester, ammoniak, nitrat och flera organiska ämnen som PCB,
bisfenol A och triklosan har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen (Tabell 22).
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Särskilda förorenande ämnen
Påverkanskälla

Särskilda förorenande ämnen som bedöms
komma i betydande mängd från påverkanskällan
Metaller (zink, koppar, arsenik, krom, uran), PCB,

Punktkällor - Förorenade områden

triklosan, växtskyddsmedel (diflufenikan, MCCP,
glyfosat, primikarb), PFAS

Diffusa källor - Jordbruk

Växtskyddsmedel (diflufenikan, MCPA, metribuzin,
metsulfuronmetyl), nitrat, ammoniak

Dagvatten (Diffusa källor - Transport
och infrastruktur och Diffusa källor -

Metaller (koppar, zink)

Urban markanvändning)
Punktkällor - Deponier
Industri, IED och inte IED

Metaller (zink, krom, arsenik, koppar), bisfenol A,
PCB, triklosan
Metaller (zink, koppar, krom, arsenik, uran),
ammoniak, nitrat, PCB, bisfenol A,

Förändring av morfologiskt tillstånd
(inklusive ”för jordbruket” och

Metaller (zink, koppar, arsenik)

”annat”)
Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
Punktkällor – reningsverk och
punktkällor - bräddning

Metaller (zink, uran, koppar, arsenik), nitrat,
ammoniak
Läkemedelsrester (17 beta östradiol, diklofenak,
etinylestradiol), ammoniak, nitrat, bisfenol A, metaller
(zink, koppar, krom), triklosan, PCB

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Nitrat, ammoniak

Punktkällor - Andra signifikanta

Växtskyddsmedel (imidakloprid), metaller (koppar,

punktkällor (bland annat växthus)

krom, zink)

Okänd signifikant påverkan

Ammoniak, metaller (zink, arsenik, koppar)

Tabell 22 Särskilda förorenande ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika
påverkanskällor. Det finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall.
Påverkansbilden för SFÄ i ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt liknar den
nationella bilden, med förorenade områden som den största påverkanskällan följt av jordbruk
(Diagram 9). Deponier, dagvatten (transport och infrastruktur och urban markanvändning)
och avloppsreningsverk är andra viktiga påverkanskällor för SFÄ i distriktet. Övriga
påverkanskällor kan förstås vara viktiga på lokal skala, för enskilda vattenförekomster.
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet

Diagram 9 Betydande påverkan av SFÄ från olika påverkanskällor i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från vardera
påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper är
medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen):
Punktkällor – Lakvatten från gruvdrift (1), Diffusa källor – Enskilda avlopp (4), Punktkällor – Inte
IED-industri (7) och Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (7). Data från VISS 2020-09-01.

Påverkan på anslutna akvatiska ekosystem
Enligt föreskrifterna om kartläggning och analys (SGU-FS 2013:1) är anslutna akvatiska
ekosystem ”ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en
grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna”. En bäck eller en å kan
utgöra ett anslutet akvatiskt ekosystem om vattenutbytet med en grundvattenförekomst är
nog stort. Huruvida de anslutna akvatiska ekosystemens kemi påverkas negativt av
vattenkvalitén i grundvattnet har utretts.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns tre identifierade grundvatten som har sänkt kemisk
status och riskerat att ge upphov till kemisk påverkan på anslutna akvatiska ekosystem (VISS
2020-04-21).

Statusklassificering
Kemisk status i grundvatten
16 av distriktets grundvattenförekomster har otillfredsställande kemisk status med avseende
på miljögifter. Den otillfredsställande statusen beror på ett eller flera ämnen (Diagram 10).
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Otillfredsställande status med anledning av miljögifter

Diagram 10 Miljögifter som orsakar otillfredsställande kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Stapeln representerar antalet vattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på ämnet.
Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar jämfört med föregående statusklassificering
Jämförelsen avser skillnaden mot hur det såg ut i underlaget till beslut om förvaltningsplan
2016. Halterna av PFAS (summa 11) bedömdes första gången inför besluten om
miljökvalitetsnormer för vissa miljögiftiga ämnen 2018.
Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på miljögifter
har ökat från 16 till 21. [Till den slutliga versionen av förvaltningsplanen kommer vi att
utveckla texten om vad förändringen beror på.]

Miljögifter i ytvatten
För miljögifter i ytvatten klassificeras status med avseende på två ämnesgrupper. Prioriterade
ämnen, som ingår i kemisk status, och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) som ingår i
ekologisk status. Metoden som använts beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2.
Statusbedömningarna utgår från (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b) och
vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning
av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ).
Statusklassificeringen för miljögifter i ytvatten baseras på mätdata. I den nuvarande
vattenförvaltningscykeln har uppmätta halter av prioriterade ämnen eller SFÄ i vatten,
sediment eller biota (fisk, kräftdjur eller blötdjur) jämförts med bedömningsgrunderna i Havsoch vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19). När de uppmätta halterna är högre än
bedömningsgrunden klassificeras statusen till ”Uppnår ej god” för prioriterade ämnen,
respektive ”måttlig” för SFÄ. Statusklassificering baserat på expertbedömning förekommer
främst då det finns mätdata i närliggande vattenförekomster med liknande påverkan, då
klassificeringar bygger på analyser av andra matriser än de som det finns
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bedömningsgrunder för (till exempel sediment istället för vatten, fisklever istället för
fiskmuskel) eller då biotillgänglig halt av metaller inte kunnat beräknas (till exempel för att en
eller flera vattenkemiska parametrar ligger utanför modellintervallet).
För kvicksilver och PBDE görs en klassificering på nationell nivå till ”uppnår ej god”. Detta
bygger på att övervakningsdata i nationella övervakningsprogram ständigt visar på halter
över bedömningsgrunden enligt föreskriften (HVMFS 2013:19; Åkerblom & Johansson, 2008;
Nyberg, Faxneld, Danielsson, & Bignert, 2018).

Utfall av statsklassificeringen i Norra Östersjöns vattendistrikt
I diagrammen nedan visas klassificeringar till sämre än god status (uppnår ej god respektive
måttlig status) för prioriterade ämnen som ingår i kemisk status och för SFÄ som ingår i
ekologisk status. Endast de ämnen som fått minst en klassificering till sämre än god status
visas.
I Norra Östersjöns vattendistrikt är det, förutom de överallt överskridande ämnena
kvicksilver och PBDE, främst TBT (tributyltenn), PFOS, polyaromatiska kolväten (PAHer; till
exempel antracen, fluoranten och benso(a)pyren) samt metaller (bly och kadmium) som
orsakar att gränsvärden för prioriterade ämnen överskrids (Diagram 11 – Diagram 13). För
SFÄ är det främst halter av ammoniak och nitrat, metaller (koppar, zink, arsenik och uran)
som överstiger riktvärdena (Diagram 14 – Diagram 16). Även PCB:er och läkemedelsrester
(diklofenak som är ett smärtstillande läkemedel och två östradioler som är hormonpreparat)
bidrar till sänkt status i vissa vattenförekomster.

Vattendrag med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”

Diagram 11 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för vattendrag i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger
statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från
VISS 2020-09-01.
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Sjöar med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”

Diagram 12 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för sjöar i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger
statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från
VISS 2020-09-01.

Kustvatten med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status.

Diagram 13 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för kustvatten i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger
statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från
VISS 2020-09-01.
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Vattendrag med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ

Diagram 14 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk
status för vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster
och staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01.

Sjöar med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ

Diagram 15 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk
status för sjöar i Norra Östersjöns vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och
staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01.
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Kustvatten med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ

Diagram 16 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk
status för kustvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster
och staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i status jämfört med föregående statusklassificering
Antalet ytvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status är högre i nuvarande
förvaltningscykel än under föregående förvaltningscykel. Dessutom är det, under denna
cykel, fler ämnen som bidragit till en sänkning av kemisk status. Samma förändring syntes
mellan den första och den andra förvaltningscykeln. Orsakerna till detta är flera. Dels har det
tillkommit övervakning i flera vattenförekomster och av flera ämnen sedan föregående
förvaltningscykel, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit bättre. Det
har också tillkommit bedömningsgrunder för flera ämnen och för kompletterande matriser för
några ämnen.
Ammoniak och nitrat har tillkommit som SFÄ sedan förvaltningscykel 2009–2015. Dessutom
har det tillkommit bedömningsgrunder för halter i sediment när det gäller koppar och zink,
vilket bidrar till sänkt status i flera vattenförekomster.
För de särskilda förorenande ämnen koppar och zink och de prioriterade ämnena nickel och
bly har bedömningsgrunderna för koncentrationer vattenfas förändrats sedan
förvaltningscykel 2009–2015. För dessa ämnen baseras klassificeringen numera på beräknad
biotillgänglig halt istället för löst halt. Detta bidrar till att statusklassificeringen i flera fall har
förbättrats sedan förra förvaltningscykeln. Förändrade bedömningsgrunder för koppar och
zink kan därför i olika fall leda till att statusen försämrats eller förbättrats utan att
vattenkvalitén egentligen har förändrats.
De prioriterade ämnena PFOS och dioxiner tillkom som nya ämnen och klassificerades första
gången under 2018–2021. Förändringen för dessa ämnen visas därför i en separat tabell
(Tabell 23 – 25).
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Förändringar i status för prioriterade ämnen
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3
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2
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6

2
2

1

17
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(17)

(125)

1 (0)

1 (1)

2 (0)

2 (1)

3 (0)

15 (0)

4 (0)

16 (0)

Tabell 23 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förvaltningscykel 2009–2015 (2009–
2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30.
1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–
2021
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–
2021
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu är
klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges inom
parentes)

Förändringar i status för prioriterade ämnen
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1 (0)

2

6 (0)

19 (4)

5 (0)

Tabell 24 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förlängning av förvaltningscykel 2009–
2015 (2011-2018) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016-2021). Data från VISS 2020-03-30.
Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–2021
Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–2021
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu är
klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges inom parentes)
1
2
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Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ)
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(X)
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9 (X)

17
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Tabell 25 Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) mellan förvaltningscykel 2009–
2015 (2009–2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016-2021). Data från VISS 2020-03-30.
Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–2021
Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–2021
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu är
klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges inom parentes)
1
2

Riskbedömning
[Här kommer text senare: Beskrivning av risk och osäker risk, distriktsvis kort analys och
diskussion om skillnader mellan status och risk, övervakningsbehov med mera.]
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Riskbedömning för miljögifter i grundvatten

Karta 6 Riskbedömning för miljögifter i grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Grundvatten
183 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status med avseende på miljögifter
(Diagram 17). Dessa behöver övervakning för att verifiera påverkan. 22 av dem behöver också
åtgärder. Ytterligare åtgärder behövs i 154) vattenförekomster där det finns risk för påverkan
från olyckor på väg. Se Karta 6.

Antal vattenförekomster

Risk för miljögifter
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Diagram 17 Riskbedömning med avseende på miljögifter i grundvatten i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk för vardera
ämnet. Data från VISS 2020-09-01.
Att så många grundvattenförekomster riskerar att inte nå god status 2027 visar att det finns ett
stort behov av ytterligare övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande
påverkan, men där övervakningsdata saknas idag.
För att en grundvattenförekomst ska nå god kemisk status får det inte finnas mänsklig
påverkan på grundvattenförekomsten som leder till någon betydande sänkning av den
ekologiska eller kemiska kvalitén i ett anslutet akvatiskt ekosystem. Påverkan får enligt
vattendirektivet inte heller leda till någon betydande skada på terrestra ekosystem som är
direkt beroende av grundvattenförekomsten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 15 grundvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormen god kemisk status på grund av påverkan på anslutna akvatiska
ekosystem. Tio av grundvattenförekomsterna har förhöjda halter av PFAS11, två av PAH, en
av klor, en av koppar och en av tetrakloreten.
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Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten.

Karta 7 Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt
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Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten

Karta 8 Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten.
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Ytvatten
Bedömningen bygger på identifierad betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och
en bedömning av förväntad utveckling. Detta beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2. En mer
omfattande beskrivning av den metod som använts för riskbedömningen finns i
Vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning
av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ).

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i Norra
Östersjöns vattendistrikt.

Diagram 18 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en
risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.

Utmärkande för riskbedömningen med avseende på prioriterade ämnen är att det är fler
ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört med antalet ämnen som

71

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

har en klassificering till sämre än god status (Diagram 18–21 nedan). Dessutom visar
majoriteten av bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.
De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, PAH:er och TBT. Detta är ämnen som
relativt ofta ingår i övervakningsprogram, recipientkontrollprogram och andra
undersökningar. Även för PFOS finns underlag för att bedöma risk i ett antal
vattenförekomster.
Ämnen som det idag sällan finns övervakningsdata för, trots en utpekad betydande påverkan,
där bedömningen därmed blir osäker risk, är främst olika typer av organiska substanser, som
till exempel bensen, fenoler, klorerade lösningsmedel, DDT, HBCD (flamskyddsmedel) och
DEHP (mjukgörare/ftalat).

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i Norra
Östersjöns vattendistrikt.

Diagram 19 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk
eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.
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Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i Norra
Östersjöns vattendistrikt.

Diagram 20 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en
risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.
Även för SFÄ är det fler ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört
med antalet ämnen som har en klassificering till sämre än god status (Diagram 21–24 nedan)
och även för SFÄ visar majoriteten av bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.
De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, nitrat, ammoniak och i viss mån
PCB’er, det vill säga ämnen som relativt ofta ingår i övervakningsprogram,
recipientkontrollprogram och andra undersökningar.
Ytterligare ämnen som bedöms ha en betydande påverkan i flera vattenförekomster, men där
det idag saknas tillräckligt underlag för statusklassificering och där det därmed behövs
ytterligare övervakning är bland annat läkemedelsrester och växtskyddsmedel, men också
andra ämnen som triklosan och bisfenol A.
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Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för
vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Diagram 21 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för
vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som
bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.

Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för sjöar i
Norra Östersjöns vattendistrikt.

Diagram 22 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för
sjöar i Norra Östersjöns vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms
ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.
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Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för
kustvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Diagram 23 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för
kustvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som
bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.
De många bedömningarna till osäker risk visar att det finns ett stort behov av ytterligare
övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande påverkan, men där
övervakningsdata saknas idag. Det behövs övervakning i flera vattenförekomster, men också
av fler ämnen, jämfört med den övervakning som ligger till grund för statusklassificering och
riskbedömning idag.
Riskbedömning för varje enskild vattenförekomst finns i databasen VISS
(https://viss.lansstyrelsen.se/).

3.7 Försurning
I Sverige har försurade vattendrag och sjöar kalkats sedan 1980-talet. Detta görs för att
återställa och upprätthålla rätt pH-värde. Försurning påverkar många vattenlevande
organismer negativt. Idag är graden av försurning mycket lägre än den var för 30 år sedan,
men kalkning behövs fortfarande på många håll, bland annat för att fisk och flodpärlmussla
ska kunna fortplanta sig. De flesta vatten som är påverkade av försurning kalkas.
I vattenförekomster som inte är kalkade har påverkansanalys utförts med
försurningsmodellen MAGIC (IVL Svenska miljöinstitutet, 2020). En pH-minskning med mer
än 0,4 enheter jämfört med det naturliga förindustriella tillståndet indikerar betydande
påverkan. I kalkade vattenförekomster blir modellberäkningar mycket osäkra. Samtliga
kalkade vattenförekomster har därför bedömts som påverkade av försurning
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Påverkanskällor: Orsaker till försurning
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. Nedan beskriver vi försurning som
sker till följd av mänsklig påverkan.

Försurning till följd av luftburna föroreningar (atmosfärisk deposition)
Samtliga vattenförekomster som bedömts som påverkade av försurning i analysen har
antagits varit påverkade av luftburna föroreningar, det vill säga atmosfärisk deposition av
försurande ämnen. De ämnen som främst bidrar till att försura mark och vatten är svavel- och
kväveoxider. Depositionen kan antingen ske genom nederbörd (våtdeposition) eller i form av
luftburna partiklar som fångas upp av träd och vegetation (torrdeposition).
Deposition av svaveloxider kommer främst från förbränning av kol och olja, där utländska
utsläpp samt sjöfart är de största källorna. Historiskt sett är deposition av svaveloxider den
enskilt största orsaken till försurning av vatten, men denna deposition har minskat med över
80 procent sedan 1990. Depositionen av kväveoxider har däremot inte minskat lika mycket.
Kväveoxider bildas vid all form av förbränning, och depositionen kommer till större andel
från inhemska källor, till exempel biltrafik.
Även om försurning till följd av deposition har minskat betydligt under de senaste
decennierna, kan återhämtningen i vissa fall vara mycket långsam. Därför kvarstår effekterna
från historiska deposition fortfarande i många av våra vatten.
I Norra Östersjöns vattendistrikt bedöms 138 vattenförekomster vara påverkade av försurning
från atmosfärisk deposition.

Försurning till följd av skogsbruk
Ett aktivt skogsbruk kan verka försurande på mark och vatten då träden innehåller ämnen
som ökar markens och vattnets motståndskraft mot försurande deposition. Det handlar främst
om kalcium, magnesium och kalium. När skogen avverkas och skördas riskerar marken att på
sikt bli utarmad på dessa ämnen. I och med en ökande efterfrågan på biobränslen har uttaget
av biomassa i form av grenar och toppar (grot) ökat. Det kan öka försurningen i områden där
vittringen är låg. Påverkan från skogsbruk blir också större i södra Sverige där tillväxttakten
är högre, vilket ger ett större uttag av biomassa över tid.
I Norra Östersjöns vattendistrikt bedöms 76 vattenförekomster vara påverkade av försurning
från skogsbruk.

Statusklassificering
Länsstyrelsernas beredningssekretariat har utfört statusklassificeringen på olika sätt för
okalkade och kalkade vattenförekomster. För okalkade vattenförekomster har de gjort
statusklassningen enligt gällande bedömningsgrunder (Vattenmyndigheterna, 2019b). För
kalkade vattenförekomster har statusklassningen gjorts utifrån hur målen för kalkningen
blivit uppfyllda: Om kalkningsmålen blivit uppfyllda under den gångna sexårscykeln har
statusen satts till god, i annat fall till måttlig.

Sjöar och vattendrag
I Norra Östersjöns vattendistrikt har parametern Försurning klassats till sämre än god för sex
sjöar och 30 vattendrag. Därtill har en sjö klassats till sämre än god status med avseende på
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bottenfaunaindex MILA och elva vattendrag klassats till sämre än god status med avseende
på kiselalgsindex ACID.

Förändringar sedan förra sexårscykeln
Till skillnad från statusklassningen i den förra sexårscykeln (2009–2015), betraktas en
framgångsrikt kalkad vattenförekomst nu som åtgärdad. Den klassas till god status förutsatt
att kalkningsmålen uppfylls. Det är därför svårt att jämföra statusklassning i de olika
sexårscyklerna när det gäller försurning.
I Norra Östersjöns vattendistrikt har status försämrats från god till måttlig status för
parametern Försurning för ett vattendrag.

Riskbedömning
I riskbedömningen har samtliga kalkade vatten bedömts vara i risk, oavsett utfallet i
statusklassningen. Detta eftersom god status förutsätter att åtgärden att kalka upprätthålls
kontinuerligt. Okalkade vatten har riskbedömts enligt gällande föreskrifter.
I Norra Östersjöns vattendistrikt har 38 sjöar och 85 vattendrag bedömts vara i risk att inte
uppnå god ekologisk status med avseende på försurning. Ytterligare en sjö och tre vattendrag
har bedömts vara i osäker risk. I jämförelse bedömdes 38 sjöar och 75 vattendrag ha
miljöproblemet försurning i förvaltningscykel 2009–2015.

3.8 Klorid och sulfat i grundvatten
Påverkanskällor: Orsaker till klorid och sulfat i grundvatten
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.

Klorid
Förhöjda halter av klorid i grundvattnet kan vara orsakade av människan. Det är oftast
vägsaltning, dåligt utformad rening av enskilda avlopp eller lakvatten från avfallsdeponier
som orsakar de förhöjda halterna (SGU, 2013). Överuttag av vatten kan i vissa områden,
främst kustområden, orsaka förhöjda halter av klorid i borrade brunnar under
sommarsäsongen. Förhöjda halter av klorid i grundvatten ger problem med saltsmak på
dricksvatten och korrosion i vattenledningar. Även ekosystem som är beroende av
grundvatten kan påverkas.
Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger
upphov till betydande påverkan i 130 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga
påverkanstyper bedöms 152 vattenförekomster kunna vara påverkade. (VISS-uttag 2020-0901)

Sulfat
Förhöjda halter av sulfat kopplas bland annat samman med gruvverksamhet och med
överuttag av vatten vilket leder till saltvatteninträngning. I många fall är källan till förhöjda
halter av sulfat okänd.
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Statusklassificering
Klorid
Sju vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till
de förhöjda halterna tros vara vägsaltning och överuttag i kombination med relikt havsvatten.
Naturligt förhöjda halter av klorid konstateras i en grundvattenförekomst i Uppsala län.
Riktvärdet justeras så att hänsyn tas till de naturligt förhöjda halterna och
grundvattenförekomsten bedöms då ha god status.

Sulfat
Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat.
(VISS-uttag 2020-09-01)

Förändringar jämfört med perioden 2009–2015
Klorid
Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har
ökat från fyra till sju. Förändringen beror på nya uppgifter om dricksvattenbrunnar som
påverkats av vägsalt. I ett fall handlar det om en verklig försämring av vattnet. I ett fall rör det
sig om ändrade metoder för bedömning av status. I ett annat fall handlar det om en
kombination av en verklig försämring i vattenmiljön och ändrade metoder för bedömning av
metoder för bedömning av status. (VISS-uttag 2020-09-01)

Riskbedömning
Klorid
133 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 9). Dessa behöver
operativ övervakning för att verifiera påverkan. 15 av dem behöver åtgärder direkt.
Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade
grundvattennivåer.

Sulfat
34 grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 9). Dessa behöver
operativ övervakning för att verifiera påverkan och sju behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag
2020-09-01)

78

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten.

Karta 9 Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten
Påverkanskällor: Orsaker till kväveföreningar och fosfat i
grundvatten
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.
Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar
(nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 102
vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 103 vattenförekomster
kunna vara påverkade. (VISS-uttag 2020-09-01)

Statusklassificering
Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på nitrat,
nitrit, ammonium eller fosfat. (VISS-uttag 2020-09-01)

Förändringar sedan 2016
Inga grundvattenförekomster har otillfredsställande status med avseende på nitrat, nitrit,
ammonium eller fosfat varken under perioden 2010–2015 eller 2016–2021. (VISS-uttag 2020-0901)

Riskbedömning
103 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10). Dessa behöver
operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver åtgärder direkt. (VISSuttag 2020-09-01).
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Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten.

Karta 10 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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3.10 Förändrade grundvattennivåer
Påverkanskällor: Orsaker till förändrade grundvattennivåer
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.
Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela distriktet, men lokalt kan det uppstå
vattenbrist vid varma och torra perioder. Flera av åren sedan 2016 har varit ovanligt torra
vilket återspeglas både i statusklassificeringen och i riskbedömningen. Vattenuttag sker bland
annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild dricksvattentäkt och inom
industrin. Vid för stora vattenuttag i områden nära kusten eller i områden med relikt
saltvatten kan grundvattenförekomsten få höga halter av klorid och sulfat. Då vattenflödena
ändras kan även förorenat vatten riskera att tränga in och orsaka problem med
vattenkvaliteten. Täktverksamhet, gruvverksamhet, återställning av dagbrott, utdikning av
våtmarker och skogsavverkning kan orsaka förändringar i grundvattennivåerna.
Hårdgjord yta hindrar den naturliga påfyllningen av grundvattenmagasinen, framför allt i
städer med stor andel hårdgjorda ytor. På sikt kan det medföra en betydande sänkning av
grundvattennivån. Klimatförändringar leder till problem med förändrade grundvattennivåer,
både torka och översvämningar. Problemen med låga grundvattennivåer berör mest sydöstra
Sverige, men även i övriga landet kan förändrade grundvattennivåer innebära problem för
dricksvattenförsörjningen. Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar
inom en grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar börjar
transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från
brunnen.
Betydande påverkan finns på 44 av distriktets grundvattenförekomster. Påverkan kommer
framförallt från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning. (VISS-uttag 2020-09-01)

Påverkan på terrestra ekosystem
Grundvattenberoende terrestra ekosystem är ekosystem på land som är beroende av
utflödande grundvatten eller en viss grundvattennivå för att fungera (SGU, 2019). Olika typer
av våtmarker eller källor är exempel på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Huruvida
dessa grundvattenberoende terrestra ekosystem påverkas negativt av rådande
grundvattennivåer har utretts.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns sju identifierade grundvattenberoende terrestra
ekosystem som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en
grundvattenförekomst. (VISS-uttag 2020-06-01)

Statusklassificering
Tio vattenförekomster har otillfredsställande kvantitativ status. Ingen av vattenförekomsterna
som har otillfredsställande kvantitativ status påverkar ett grundvattenberoende ekosystem.
(VISS-uttag 2020-09-01)
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Förändringar sedan 2016
Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på kvantitet har
ökat från en till tio sedan perioden 2010–2015. Förändringarna beror i några fall på verkliga
försämringar i vattenmiljön, till följd av att vattenuttagen har varit för stora i förhållande till
grundvattenbildningen. I några fall handlar det om ändrade metoder för bedömning av
kvantitativ status, då stigande halter av klorid och sulfat ges större tyngd i bedömningen
sedan 2016. (VISS-uttag 2020-09-01)

Riskbedömning
44 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status. Dessa behöver operativ
övervakning för att verifiera påverkan. 19 av dem behöver åtgärder direkt. (VISS-uttag 202009-01), se Karta 11.
För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig
påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett
grundvattenberoende terrestert ekosystem (direktiv 2000/60/EG).
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar två grundvattenförekomster att inte följa
miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund av påverkan på grundvattenberoende
terrestra ekosystem. En av grundvattenförekomsterna är påverkade av dricksvattenuttag och i
den andra har man noterat sjunkande grundvattennivåer men inte utrett orsaken.
Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Åtta av dem
behöver åtgärder direkt.
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Riskbedömning för kvantitativ status grundvatten

Karta 11 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer

Karta 12 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Norra Östersjöns vattendistrikt.

85

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

3.11 Övergripande grundvattenstatus
För att bedöma grundvattenförekomsternas tillstånd gör länsstyrelsernas
beredningssekretariat en klassificering av kemisk och kvantitativ status. De klassificerar
utifrån resultat från mätningar av kemiska parametrar och information om kvantitativ
påverkan, som de utvärderar med bedömningsgrunder från SGU (SGU, 2018). Mer
information om hur statusklassificeringen genomförs och vilket underlag som används finns i
avsnitt 3.1 Statusklassificering och i kompletterande riktlinjer om statusklassificering och
riskbedömning av grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b).

Kvantitativ status
Av vattendistriktets 645 grundvattenförekomster har tio bedömts ha otillfredsställande
kvantitativ status (Diagram 24). I avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer kan du läsa mer
om anledningarna till att den kvantitativa statusen är påverkad. (VISS-uttag 2020-09-01)

Statusbedömningarnas tillförlitlighet
Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det
sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande
kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på
kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara
otillfredsställande (Diagram 24).

Tillförlitligheten hos kvantitativ status

Diagram 24 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Kvantitativ status i distriktet

Karta 13 Kvantitativ grundvattenstatus i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Kemisk grundvattenstatus

Figur x. Kemisk grundvattenstatus i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Förändringar i kvantitativ status sedan 2016
Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om
i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer.

Kemisk status
Av vattendistriktets 645 grundvattenförekomster har 21 bedömts ha otillfredsställande kemisk
status (Diagram 25). Det är främst förhöjda halter av bekämpningsmedel, PFAS och klorid
som orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i
grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om
anledningarna till att den kemiska statusen är påverkad.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet
Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av
mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i
statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande
påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad
(Diagram 25).

Tillförlitlighet hos kemisk status

Diagram 25 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Data från VISS 2020-09-01.

Förändringar i kemisk status sedan 2016
Av vattendistriktets 16 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status
under den perioden, så har 7 förbättrat sin status och 9 bedöms fortfarande ha
otillfredsställande kemisk status. Det har tillkommit 12 grundvattenförekomster som har
otillfredsställande status. I avsnitten 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9
Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om vad förändringarna i
kemisk status beror på.
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Lokala riktvärden
Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram
lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I
Norra Östersjön gäller det klorid i vattenförekomsten Lövstabruk i Uppsala län.
Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit
fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem
negativt. I Norra Östersjöns vattendistrikt gäller det PFAS i Tullingeåsen.

3.12 Övergripande ytvattenstatus
Ekologisk status
Den ekologiska statusen är en sammanvägning av klassificeringen per miljöproblem och ger
en övergripande bild av miljötillståndet i vattenförekomsten. Norra Östersjöns vattendistrikt
har 1316 naturliga ytvattenförekomster, det vill säga vattenförekomster som inte är kraftigt
modifierade (KMV) eller konstgjorda (KV). Av dessa har 85 procent bedömts ha sämre än god
ekologisk status. Läs mer om anledningarna till att statusen är påverkad i avsnitt 3.4
Övergödning, 3.6 Miljögifter (delarna om särskilda förorenande ämnen) 3.5 Fysiska
förändringar och 3.7 Försurning.
En sammanställning av resultaten från klassificeringen av ekologisk status för samtliga
ytvattenkategorier visas i Tabell 26 och i Karta 14.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet
Vid sammanvägning gäller att om den ekologiska statusen är god eller hög så överförs
tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar motsvarande status.
Om status istället är sämre än god så överförs tillförlitligheten från den parameterbedömning
som med högst tillförlitlighet visar att statusen är just sämre än god (Havs- och
vattenmyndigheten, 2018b).
Medelhög tillförlitlighet är den vanligast förekommande klassningen i den övergripande
ekologiska statusen (Diagram 26).
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Övergripande ekologisk status i distriktet

Karta 14 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Tillförlitlighet

Diagram 26 Tillförlitlighetsklassning för klassificeringar av ekologisk status i sjöar, vattendrag och
kustvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Staplarna visar antalet vattenförekomster. Data från
VISS 2020-09-01.

Förändringar i ekologisk status sedan 2016
Bedömningen av status följer en annan metod än i perioden 2009–2015. Under perioden 2016–
2021 statusklassificerades endast vattenförekomster med betydande påverkan och då endast
utifrån de parametrar som bäst kan verifiera denna påverkan. I de vattenförekomster där det
inte finns betydande påverkan bedöms den övergripande statusen till god, och inga
bedömningar på parameternivå behövs.
Andelen vattenförekomster med god eller hög ekologisk har minskat med två procentenheter
och andelen med måttlig eller sämre ekologisk status har ökat i motsvarande grad (Tabell 26).

Ekologisk status för ytvattenförekomster
Sjöar
2010
–
2015

Vattendra
g 2010–
2015

Kust

Sjöar

2010

2016

–

–

2015

2021

Vattendra
g 2016–
2021

Kust
2016
–
2021

Hög

6

4

0

5

0

0

God

133

65

1

127

67

0

Måttlig

208

468

130

206

549

149

Otillfredsställande

68

66

33

48

95

16

Dålig

8

15

3

41

11

2

Totalt antal i distriktet

423

618

167

427

722

167

Tabell 26 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt under perioderna
2009–2015 och 2016–2021. Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller
konstgjorda ingår inte i denna tabell (se avsnitt om Kraftigt modifierade och konstgjorda
vattenförekomster). Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01.
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Förändringar i indelningen av vattenförekomster kan dock påverka bilden. Om man enbart
jämför ytvattenförekomster som haft samma indelning både under perioden 2010–2015 och
under 2016–2021 så har 155 en förbättrad status och 229 en försämrad status (Tabell 27).

Vattenförekomster som har förbättrad eller försämrad ekologisk status
Sjöar

Vattendrag

Kustvatten

Totalt

Förbättrade

68

63

24

155

Försämrade

119

102

8

229

Tabell 27 Antal vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt som har en förbättrad eller
försämrad ekologisk status jämfört med föregående cykel. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-0901.

Ekologisk potential
För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda vatten (KV),
används andra benämningar på kvalitetsklasserna jämfört med de som används för naturliga
vatten. Istället för ekologisk status är det den ekologiska potentialen som bedöms (Tabell 28).
5 vattenförekomster har förklarats som KMV och fem som KV.
[KMV-underlag kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars.]

Ekologisk potential i konstgjorda vatten
Sjöar

Vattendrag

Hög

-

-

God

-

-

Måttlig

1

2

Otillfredsställande

-

-

Dålig

-

-

Tabell 28 Ekologisk potential hos de sjöar och vattendrag som är KV i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01.www.viss.lansstyrelsen.se

Förändringar i ekologisk potential sedan förra förvaltningscykeln
[Kompletteras till den senare delen av samrådet med start 1 mars.].
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Kemisk ytvattenstatus

Karta 15 Kemisk status för ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. För att problem med andra prioriterade ämnen inte
ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen (infälld
karta: kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och PBDE).
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Kemisk status
Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla
vattendistriktets ytvattenförekomster. Därmed klassificeras samtliga ytvatten i distriktet till
uppnår ej god status när kvicksilver och PBDE inkluderas i bedömningen.
I Norra Östersjöns vattendistrikt har 153 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god
kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE, se Karta 15 och Tabell 29. Det är främst AAA,
BBB och CCC som bidrar till sänkt status.

Statusbedömningarnas tillförlitlighet
Vid sammanvägning gäller att om den kemiska statusen klassificeras till uppnår ej god, ärvs
tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar att statusen är sämre
än god. Eftersom den kemiska statusen är sämre än god i alla vattenförekomster, med
avseende på kvicksilver och PBDE, som har en klassificering med tillförlitlighet 2 (medel), har
den kemiska statusen oftast 2 i tillförlitlighet. Tillförlitligheten i klassificeringar för enskilda
ämnen beskrivs i avsnitt 3.6 Miljögifter.

Förändringar i kemisk status sedan 2016
Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som
inte uppnår god kemisk status högre under perioden 2016–2021 än under perioden 2010–2015,
12 procent 2021 jämfört med nio procent 2016. Dessutom är det, under åren 2016–2021, fler
ämnen som bidragit till en sänkning av kemisk status. Orsakerna till detta är flera. Dels har
fler mätningar gjorts sedan 2016, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har
blivit bättre. Dessutom har gränsvärden och matriser för befintliga prioriterade ämnen
reviderats. Under perioden 2016–2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit
Andelen vattenförekomster som inte uppnår god status om man bortser från ämnena
kvicksilver och PBDE (som överskrider gränsvärdena överallt) har ökat tre procent.

Vattenförekomster med sämre än god status
Sjöar

Vatten-

Kust

Sjöar

Vatten-

Kust

2009

drag

2009

2016

drag

2016

–

2009–

–

–

2016–

–

2015

2015

2015

2021

2021

2021

37

19

48

58

49

46

423

618

167

428

731

167

Antal vattenförekomster
som ej uppnår god
kemisk status exklusive
Hg och PBDE
Totalt antal
vattenförekomster i
distriktet

Tabell 29 Antal vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt med sämre än god status, exklusive
kvicksilver och PBDE, under åren 2009-2015 och 2016-2021.
Bidragande orsaker till att den övergripande kemiska statusen har förändrats kan vara både
ändrade kunskapsunderlag och metoder, såväl som verkliga ändringar i miljön. Detta
beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.6 Miljögifter.
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4

Miljöövervakning

4.1 Inledning
Olika aktörer tar prover på vatten, fisk och musslor, inventerar vattenmiljöer och analyserar
regelbundet många olika biologiska och kemiska parametrar i Sveriges vatten. Exempel på
sådana parametrar är artsammansättning och mängd av bottenfauna, fisk och växter, och
även näringsämnen som fosfor och kväve och tungmetaller som kvicksilver och bly.
Mätningarna ger kunskap om hur vattnens tillstånd och status är i dag. Vattenmyndigheter
och andra berörda kan också se var åtgärder behöver sättas in för att förbättra vattnen. Alla
olika undersökningar samlas inom begreppen övervakning eller miljöövervakning.
Genom övervakning får vi också information om hur vattnets tillstånd förändras över tid.
Ofta behöver vi mäta över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av
mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation. Övervakning sker också för att bekräfta
misstänkta miljöproblem och för att följa upp effekterna av de åtgärder som är genomförda
för att komma tillrätta med dessa problem.
Övervakningsprogrammet beskriver hur övervakningen hänger ihop med övrig
vattenförvaltning. I denna del redovisar vi även vad som behöver utvecklas under åren 2021–
2027 för att övervakningen ska ge ett bra underlag till nästa statusklassificering.
Bilagorna 8a-e Övervakningsprogram i vattendistrikten beskriver den övervakning som
genomförts under 2016–2021. Det är dessa undersökningar som är grunden för genomförda
statusklassificeringar och uppföljning av åtgärder. Där redovisar vi också metoder och
arbetssätt för urval av stationer till övervakningsprogrammet.

Övervakning av vattnet
Övervakningen av ytvatten omfattar undersökningar av biologi, vattenkemi och miljögifter. I
grundvatten undersöker vi kemiska och fysikaliska parametrar samt grundvattennivåer.
Vattenmyndigheterna genomför ingen egen övervakning. Vi är beroende av den övervakning
som myndigheter, kommuner och andra organisationer genomför för att få underlag till
statusklassificeringar och andra bedömningar (Figur 2). Den övervakning som dessa aktörer
utför har olika syften. Förutom att den används för att bedöma långsiktiga förändringar i
miljötillståndet används den också för att följa upp hur en viss verksamhet påverkar miljön.
Även utformningen av övervakningen ser olika ut beroende på vilket syfte den har. Till
exempel fokuserar kalkeffektuppföljningen på parametrar som är kopplade till försurning.

96

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet

Figur 2 Vattenmyndigheten är beroende av andra aktörers miljöövervakning för att få underlag till
statusklassificeringar och andra bedömningar. Aktörernas övervakning har olika syften och utformning
och därför är det bara en viss del av övervakningen som kan användas i vattenförvaltningsarbetet.
Vattendirektivet pekar ut hur övervakningen ska ske för att uppfylla de krav som gäller för
vattenförvaltning. Det handlar bland annat om vilka metoder som ska användas och hur ofta
provtagning ska ske. Syftet är framför allt att övervakningen ska ha god kvalitet. Det ska
också vara möjligt att jämföra resultaten av klassificeringar och bedömningar som gjorts i
olika länder.
I Sverige reglerar två föreskrifter hur övervakningen i vattenförvaltningsarbetet ska
genomföras. Det är Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om övervakning av
grundvatten (SGU-FS 2014:1) och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter om
övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26).
Det är inte all svensk övervakning som uppfyller kraven för att få användas som underlag för
klassificeringar. Men övervakning som inte uppfyller vattendirektivets krav kan ändå
användas som underlag vid expertbedömningar.
I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns information om övervakning av
vatten. Det går att se var olika övervakningsstationer finns, vad som mäts och hur ofta det
mäts. Däremot lagras ingen mätdata i VISS. Resultaten hämtas hos respektive nationell
datavärd som lagrar mätdata, till exempel Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SGU. För varje statusklassificering finns en
koppling till den övervakningsstation som gett underlag till statusbedömningen.
Samarbete behövs för övervakning Enligt vattenförvaltningsförordningen)(2004:660), ska
vattenmyndigheterna ta fram program för övervakning av landets vattenförekomster. Det ska
finnas ett övervakningsprogram per vattendistrikt. Stommen i övervakningsprogrammen är
(
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nationell- och regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Programmen ska
genomföras i samarbete med myndigheter, kommuner och andra organisationer. De tar
prover och analyserar resultaten för att få en heltäckande översikt över vattenstatusen inom
varje vattendistrikt.
Även om vattenmyndigheterna har i uppgift att ta fram program för övervakning så har
vattenmyndigheterna inget mandat att föreskriva någon att genomföra miljöövervakning.
Detta innebär att den övervakning som finns är resultatet av andra krav på övervakning, samt
vissa frivilliga initiativ. Sammanlagt finns det fortfarande ett stort behov av ökad
miljöövervakning med fokus på det som behövs för en god vattenförvaltning.
Övervakningsprogrammen ska också redovisa hur aktörerna övervakar vattenförekomster i
skyddade områden. Havs- och vattenmyndigheterna rapporterar programmen till Europeiska
kommissionen.

4.2 Övervakningsprogrammens innehåll
Övervakningsprogram för grundvatten
Tillgång på vatten undersöks
Kvantitativ status innebär i praktiken att länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer om
det är balans mellan nybildning och uttag av grundvatten i en grundvattenförekomst. Om
man genom till exempel uttag av dricksvatten tar ut mer grundvatten än vad som nybildas,
sjunker grundvattennivån och den kvantitativa statusen blir otillfredsställande.
I följande grundvattenförekomster ska övervakningsprogram för kvantitativ status finnas för
vattendistriktet:

•
•
•

Där det finns risk att summan av grundvattenuttagen är större än den långsiktiga årliga
grundvattenbildningen.
Där förändrade grundvattennivåer kan medföra risk för att god ekologisk status inte nås
i ytvatten eller i grundvattenberoende terrestra ekosystem som är förbundna med
grundvattnet.
Där mänsklig påverkan medför risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av
grundvattnets kvalitet.

I grundvattenförekomster där den kvantitativa statusen inte riskerar att försämras ska det
finnas övervakningsprogram, men med lägre krav på antal provtagningar och stationer.
Den kvantitativa övervakningen syftar till att:

•
•
•
•

underlätta bedömning av kvantitativ status för alla grundvattenförekomster eller
grupper av förekomster
ge en tillräckligt säker bedömning av den tillgängliga grundvattenresursen
ge en tillräckligt säker bedömning av effekter som är orsakade av mänsklig påverkan på
grundvattennivåer. Bedömningen gäller även mark- och vattenmiljöer som är beroende
av grundvattnet
ge en bedömning av risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av
grundvattenkvalitet som orsakats av människan
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Tungmetaller och gifter kollas
Kemisk grundvattenstatus bedöms enligt bedömningsgrunder i SGU:s föreskrifter om
miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Det innebär i
praktiken att beredningssekretariaten bedömer enligt riktvärden i bilaga 1 till föreskrifterna,
om inte vattenmyndigheten har beslutat om att andra riktvärden ska gälla. Exempelvis finns
det riktvärden för halter av olika tungmetaller, bekämpningsmedel och saltvatten.

Kontrollerande övervakning av grundvatten
För varje sexårig vattenförvaltningscykel ska vattenmyndigheterna ta fram ett program för så
kallad kontrollerande övervakning av grundvatten. Den är en grundövervakning som ska ge
en heltäckande översikt av grundvattenförekomsternas kemiska status. Syftet med den
kontrollerande övervakningen är att ge underlag för att:

•

bedöma långsiktiga trender, både till följd av förändringar i naturliga förhållanden och
förändringar orsakade av mänsklig verksamhet

•

göra riskbedömningar och statusklassning

•

kunna ta fram ett operativt övervakningsprogram

Om den kontrollerande övervakningen visar att en vattenförekomst är riskzonen för att inte
uppnå god grundvattenstatus ska vattenförekomsten inkluderas i det operativa
övervakningsprogrammet.

Operativ övervakning av grundvatten
Vattenmyndigheterna ska ta fram ett operativt övervakningsprogram för sådana
grundvattenförekomster som riskerar att inte nå god kemisk status. Den operativa
övervakningen är mer specifik och utgår ifrån den mänskliga påverkan som finns på en viss
vattenförekomst.
Syftet med den operativa övervakningen är att bedöma:

•
•
•

kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av förekomster som har
sänkt status enligt kontrollerande övervakning
om koncentrationen av förorenande ämnen som finns på grund av mänsklig verksamhet
visar en långsiktigt uppåtgående trend
effekten av genomförda åtgärder

Övervakningsprogram för ytvatten
Övervakning av kemisk och ekologisk status
Operativ och kontrollerande övervakning övervakar kemisk och ekologisk status i sjöar,
vattendrag och kustvatten.

Kontrollerande övervakning är grunden
Den kontrollerande övervakningen ska ge en generell bild av status i avrinningsområden och
vattendistrikt, som en sorts grundövervakning. Ett tillräckligt stort antal vattenförekomster,
av alla sorter och som har olika typer av mänsklig påverkan, behöver ingå i den
kontrollerande övervakningen.
Syftet med den kontrollerande övervakningen är att:
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•

komplettera och bekräfta den bedömning av miljöpåverkan som vattenmyndigheterna
ska göra enligt vattendirektivet
(

•

)

vattenmyndigheterna ska kunna utforma effektiva och ändamålsenliga
övervakningsprogram

•

bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden

•

bedöma de långsiktiga förändringar som omfattande mänsklig påverkan orsakar

Kontrollerande övervakning ska minst ske under ett år per sexårig vattenförvaltningscykel.
Övervakningen i varje station ska omfatta följande:

•

alla biologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet

•

alla hydromorfologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet

•

alla allmänna fysikalisk-kemiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet

•

prioriterade ämnen som släpps ut

•

särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder

Operativ övervakning tittar på djupet
Operativ övervakning av ytvatten ska utföras i de vattenförekomster där statusen är sämre än
god. Den ska också utföras i alla vattenförekomster där statusen riskerar att försämras och i de
vattenförekomster där det förekommer utsläpp av prioriterade ämnen.
Den operativa övervakningen i ytvatten syftar till att:

•
•

ge underlag för statusklassificering för de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå
miljökvalitetsnormerna
bedöma effekterna av genomförda åtgärder

För att kunna bedöma omfattningen av den mänskliga påverkan som ytvattenförekomster
utsätts för, ska myndigheter, kommuner och andra aktörer övervaka:

•

parametrar för de biologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den påverkan
som vattenförekomsterna utsätts för

•

alla prioriterade förorenande ämnen som släpps ut

•

andra särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd

•

parametrar för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den
påverkan som har konstaterats.

Övervakning i skyddade områden
I vattenförekomster inom områden som är skyddade enligt vissa andra direktiv ska det finnas
övervakning av de skyddade värdena. Detta gäller vattenförekomster som ligger i områden
som är berörda av:

•

(nitratdirektivet)

•

(avloppsvattendirektivet)

•

(badvattendirektivet)

•

(fiskvattendirektivet)
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•

(skaldjursdirektivet)

•

(art- och habitatdirektivet)

•

(fågeldirektivet)

•

(dricksvattendirektivet)

Nedan redovisar vi vilka värden som övervakas i de olika typerna av skyddade områden.
Vilka geografiska områden det är som skyddas av de olika direktiven finns beskrivet i bilaga 7
Skyddade områden (en bilaga per vattendistrikt).

Dricksvatten kräver extra koll
Vattenförekomster som används för dricksvattenproduktion, kallas dricksvattenförekomster,
enligt vattendirektivets artikel 7. Dessa kräver extra övervakning som till viss del ska
anpassas efter dricksvattendirektivet.
Övervakningen enligt vattendirektivet ska kompletteras med de parametrar som behövs
utifrån kraven på vattnet som råvara till dricksvatten. I dricksvattendirektivet finns en lista
över flera kemiska parametrar som dricksvattenproducenten måste kontrollera i det färdiga
dricksvattnet. Men dricksvattendirektivet ställer inga direkta kvalitetskrav på råvattnet i de
ytvatten eller grundvattenmagasin som används. Sådana krav finns istället i vattendirektivet.
När det gäller dricksvattenförekomster i grundvatten ska aktörerna övervaka de
vattenförekomster där uttagen av dricksvatten överskrider 10 kubikmeter per dygn eller
distribueras till fler än 50 personer.
Ytvattenförekomster där vattenproducenterna tar ut mer än 100 kubikmeter vatten
(sammanlagt) per dag i genomsnitt ska övervakas extra. Där ska aktörerna övervaka ämnen
som bland annat regleras enligt dricksvattendirektivet. Det handlar om ämnen som kan
påverka vattenförekomstens status och omfattar alla prioriterade ämnen som släpps ut i
vattenförekomsten och alla andra ämnen som släpps ut i betydande mängd. I
dricksvattenförekomster som försörjer fler än 10 000 personer finns speciella krav på hur ofta
provtagningen ska ske.
Dricksvattenförekomster pekas ut enligt vattenförvaltningsförordningen (VFF SFS 2004:660,
till och med SFS 2018:2103). Sverige har inkluderat dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning
genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS
2017:2).
(

)

Högre krav för Natura 2000
Områden som är skyddade enligt art-och habitatdirektivet och fågeldirektivet kallas Natura
2000-områden. För vattenförekomster som ligger inom Natura 2000-områden gäller särskilda
krav på övervakning. Det gäller också områden som hydrologiskt påverkar Natura 2000området genom vattenflödet. Det beror på de arter och livsmiljöer som finns i vattnet. En
utgångspunkt är att dessa arter och livsmiljöer ska ha god bevarandestatus. Om den inte är
god ska aktörerna övervaka lämpliga parametrar som är viktiga för respektive art eller
livsmiljö. Övervakningen ska även kontrollera effekter av genomförda åtgärder. Många
gånger är kraven för god ekologisk status samma som kraven för god bevarandestatus men
inte alltid.

Nitratdirektivet rör jordbruket
Nitratdirektivet har kommit till för att åtgärda stora problem i Europa med förorening av
nitrater från jordbruket. Direktivet handlar om att med god jordbrukarsed förhindra att nitrat
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förorenar våra vatten, inte minst grundvattnet. Mycket kretsar kring gödsling och
gödselhantering. På senare tid har även fosfat tagits med eftersom detta näringsämne också
sprids i miljön på detta sätt. Jordbrukets påverkan när det gäller nitrat- och fosfathalter följs
upp med övervakning. Det gäller också effekterna i miljön av de åtgärder som nitratdirektivet
för med sig för jordbruket. Jordbruksverket genomför ingen egen övervakning för ändamålet
utan utnyttjar resultat från den traditionella svenska miljöövervakningen. Jordbruksverket
rapporterar regelbundet resultaten till Europeiska kommissionen enligt direktivets egna
rutiner.
Övervakningsprogram för vattenförvaltningen behöver övervaka nitrat och fosfat i de
kustvatten, sjöar, vattendag och grundvatten som berörs av nitratdirektivet.

Avloppsvattendirektivet ska begränsa utsläpp
Kraven enligt avloppsdirektivet är riktade direkt mot avloppsreningsverkens kapacitet och
utformning inom utpekade känsliga geografiska områden. Direktivet ställer inga
kvalitetskrav eller krav på miljöundersökningar som till exempel miljöövervakning. Det
handlar istället om att begränsa utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor.

Badvattendirektivet
Övervakning enligt badvattendirektivet omfattar vissa tarmbakterier och vid behov synliga
föroreningar som till exempel algblomning eller skräp. Det är kommunerna som utför
övervakningen. Havs- och vattenmyndigheten lagrar resultaten i registret Badplatsen.
Folkhälsomyndigheten granskar övervakningsresultaten och Havs- och vattenmyndigheten
rapporterar in till Europeiska kommissionen. Badvattenövervakningen ska ingå i
övervakningsprogrammen enligt vattendirektivet.

Fiskvattendirektivet
Direktivet har upphört att gälla och har ersatts av vattendirektivet, men områdena finns kvar.
De ska ha minst samma skyddsnivå under vattendirektivet som de hade under
fiskvattendirektivet. Generellt anser Europeiska kommissionen att kvalitetskraven enligt
vattendirektivet även omfattar kraven enligt fiskvattendirektivet. Eftersom förordningen
kvarstår i den svenska lagstiftningen ska övervakningen av fiskvattenområdena fortsätta som
tidigare.

Strategi för att se orsaker till miljöproblem
Undersökande övervakning behövs i vissa situationer. Den ska utreda orsaker till
miljöproblem och vara en hjälp för att sätta in rätt åtgärder så att vattenförekomsten kan nå
miljökvalitetsnormerna. Den ska också ligga till grund för att komma till rätta med effekterna
av oavsiktliga föroreningar.
Situationerna då undersökande övervakning behövs definieras i bilaga 5 i vattendirektivet.
Undersökande övervakning ska genomföras:

•
•

när orsaken till att en vattenförekomst inte når en miljökvalitetsnorm är okänd
efter en olycka eller spill för att undersöka hur omfattande föroreningen är och vilka
konsekvenser den kan ge
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Utredningar och strategi
Innan aktörerna sätter in undersökande övervakning behöver de ofta genomföra utredningar,
till exempel i form av fördjupade påverkansanalyser. Sådana utredningar är en del i strategin
för undersökande övervakning, se Figur 3. Den undersökande övervakningen är
skräddarsydd för varje enskilt tillfälle och anpassas till de förhållanden som ska undersökas.
Valet av kvalitetsfaktorer kan därför variera beroende på syftet med övervakningen.
Om det är tydligt vilken typ av mänsklig påverkan som vattnet är utsatt för ska
undersökningen fokusera på de kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för denna påverkan.
Vid undersökande övervakning kan det också vara aktuellt att gå utanför vattendirektivets
kvalitetsfaktorer. Till exempel används så kallade effektmetoder där vattnets påverkan på
organismer studeras. Effektmetoder kan bidra till att skapa en helhetsbild av föroreningsnivå,
giftighet, biotillgänglighet och effekter i ekosystemet.

Strategi för undersökande övervakning

Figur 3 Strategin för undersökande övervakning när orsaken till att en vattenförekomst inte når en
miljökvalitetsnorm är okänd. Flödesschemat visar de olika val och utredningar som till exempel en
länsstyrelse behöver gå igenom innan de kan starta undersökande övervakning .

Ansvar och finansiering
Vattenmyndigheterna ska se till att undersökande övervakning genomförs och har även
ansvar för att redovisa hur den genomförs i förvaltningsplaner och till europeiska
kommissionen i den internationella rapporteringen. Det behöver då finnas både finansiering
och ett tydligt utpekat ansvar att utföra undersökningarna. Det saknas i nuläget.
En möjlig fördelning av finansieringsansvaret skulle kunna vara att staten finansierar så länge
det är oklart vad som är orsaken till att miljökvalitetsnormen inte kan (eller riskerar att inte
kunna) uppnås. När det finns en tydligt ansvarig, som vid en olycka, skulle den som orsakat
olyckan få bära en stor del av ansvaret enligt principen att förorenaren betalar.

Behovet av undersökande övervakning
Den nya statusklassningen för Norra Östersjöns distrikt visar att 36 vattenförekomster har
”okänd signifikant påverkan”, se Tabell 30. I samtliga fall är det miljögifter som är problemet.
Dessa vattenförekomster kan bli aktuella för undersökande övervakning.
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Tabell 30. Vattenförekomster med ”okänd signifikant påverkan”.
Totalt antal VF

Miljögifter

Kust

7

7

Sjö

18

18

Vattendrag

11

11

Summa

36

36

Tabell 30 Antalet vattenförekomster (VF) i Norra Östersjöns distrikt med ”okänd signifikant påverkan”
(uttag ur VISS 2020-03-30).
(

)

4.3 Förändringar i övervakningsprogrammet
Vattenmyndigheten har tidigare tagit fram övervakningsprogram vid fem olika tillfällen.
Dessa har rapporterats till Europeiska kommissionen av nationella myndigheter;
Naturvårdsverket fram till och med 2010 och därefter Havs- och vattenmyndigheten (HaV).
Eftersom vattenmyndigheterna inte bedriver övervakning i egen regi skapade vi istället
övervakningsprogrammen med hjälp av parametrar från övervakningsstationer som andra
aktörer ansvarar för.

Övervakningsprogram 2007
När övervakningsprogram 2007 togs fram arbetade vattenmyndigheterna enligt följande
riktlinje: Urvalet skulle baseras på övervakningsstationer där mätningar av vattenkemi samt
minst två biologiska kvalitetsfaktorer ingick.
Det medförde att de flesta av de stationer som Naturvårdsverket rapporterade till Europeiska
kommissionen var sådana som ingår i olika delar av den nationella övervakningen, men som
endast är en liten del av den totala övervakningen som genomförs i Sverige. När det gäller
grundvatten rapporterades endast en del av den nationella kontrollerande övervakningen och
den nationella kvantitativa övervakningen.

Övervakningsprogram 2009
Samma övervakningsprogram som togs 2007 rapporterade Naturvårdsverket i till Europeiska
kommissionen i samband med att förvaltningsplanen togs fram. Programmet hade stora
brister och Sverige åtog sig att göra en extra rapportering av övervakningsprogram till 2012.

Övervakningsprogram 2012
Under 2012 gjorde Sverige en revidering och en extra rapportering av övervakningen till
Europeiska kommissionen. Då var utgångspunkten att ta med all pågående övervakning som
genomförs regelbundet i Sveriges vattenförekomster.
Detta innebar att betydligt fler övervakningsstationer rapporterades. Ungefär 20 procent av
Sveriges vattenförekomster ingick i övervakningsprogrammet.
Det fanns fortfarande stora brister i övervakningen och förutom rapporteringen av
övervakningsprogram 2012 tog vattenmyndigheterna fram en strategi för hur övervakningen
behöver utvecklas för att leva upp till vattendirektivet.
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Övervakningsprogram 2016
När vattenmyndigheterna tog fram den förra förvaltningsplanen 2015 redovisade vi
övervakningen i ett tillbakablickande program. Till skillnad från tidigare
övervakningsprogram beskrev detta den övervakning som använts och som låg till grund för
den statusklassning som genomfördes 2013–2014. Därmed utgjorde programmet också
grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som vattendelegationerna beslutade
år 2015. Programmet beskrev befintlig övervakning och representerade på ett mycket bättre
sätt än tidigare det underlag som legat till grund för förvaltningsplanen 2016–2021.

Övervakningsprogram 2018
Under 2013 ändrades vattendirektivet och prioämnesdirektivet)(2008/105/EG) genom ett
tilläggsdirektiv (2013/39/EU), med avseende på prioriterade ämnen. Ändringarna innebar
bland annat att tolv nya ämnen (nr 34–45) lades till på listan över prioriterade ämnen. Därmed
behövde övervakningsprogrammen för vattendistrikten kompletteras och HaV rapporterade
dessa till EU-kommissionen.
(

()

Bilagan Övervakningsprogram
I bilagan Övervakningsprogram redovisar vi det tillbakablickande övervakningsprogram som
länsstyrelsernas beredningssekretariat har använt för att statusklassa vattenförekomster 2019–
2020. Programmet är därmed också grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram
som vattendelegationerna beslutar år 2021. Stommen i övervakningsprogrammet är nationelloch regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Övervakningen har till stor
del ursprungligen tagits fram för andra syften. I efterhand har den anpassats för att bättre
möta de krav som ställs i vattenförvaltningsförordningen och myndigheternas föreskrifter.

4.4 Utvecklingsbehov
Det finns fortfarande ett behov att utveckla Sveriges övervakning av yt- och grundvatten för
att leva upp till vattendirektivets krav. För ytvatten är till exempel inte övervakningen av
biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer tillräcklig. Övervakning av prioriterade
ämnen behöver också förbättras. Allmänt gäller också att övervakningsprogrammen på ett
tydligare sätt behöver anpassas utifrån olika typer av mänsklig påverkan och risk för att inte
miljökvalitetsnormen nås.
Miljöövervakningen för att följa upp jord- och skogsbrukets och vattenkraftens påverkan
behöver utvecklas. De deltar generellt inte i den samordnade recipientkontrollen idag men
effekterna fångas i viss utsträckning av den befintliga miljöövervakningen och
recipientkontrollen. Framtidens riskbaserade övervakningsprogram kommer att ta med
effekterna, men för att det ska realiseras behöver finansieringen av denna övervakning lösas.
Även övervakningen av grundvattenförekomster behöver utvecklas. Den befintliga
övervakningen är för liten och behöver utökas med fler vattenförekomster och även
kompletteras med fler parametrar för att ge det underlag som vattenförvaltningen behöver.
Med hänsyn till kommande klimatförändringar som leder till att grundvattennivåerna
varierar mer, måste det finnas en medveten strategi för övervakning av kvantitativ risk och
status. Övervakning av skyddade yt- och grundvattenförekomster som används för
dricksvattenuttag behöver också utvecklas för att uppfylla de särskilda kriterier som finns för
dricksvatten.
Vattenmyndigheterna ser tre viktiga förbättringsbehov i dagens miljöövervakning:
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•

flöden för miljöövervakningsdata från analyserande laboratorium via kvalitetssäkrade
data i datavärdarnas register till underlagen för alla vattenförvaltningens bedömningar,
behöver förbättras

•

det saknas finansiering till stora delar av övervakningsbehovet

•

ansvarsförhållandena för att genomföra övervakningen är oklara

Vägen framåt: Full koll på våra vatten
Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna, HaV, Naturvårdsverket och SGU
tagit ett krafttag kring utvecklingen av Sveriges övervakning av yt- och grundvatten.
Gemensamt har vi tagit fram handlingsplanen ”Full koll på våra vatten” (2019a).
Handlingsplanens syfte är att tydligt visa hur myndigheterna bedömer att dagens
övervakning kan anpassas till vattenförvaltningsförordningens krav.
Handlingsplanen har sin grund i vattenmyndigheternas förslag till strategi för framtidens
miljöövervakning framtagen 2012. Planen ska också visa hur vi ska åtgärda bristerna i svensk
miljöövervakning som Europeiska kommissionens har pekat på.
Målsättningen är att:

•

beskriva bristerna i dagens övervakning av grund- och ytvatten

•

beskriva moment som behöver genomföras för att åtgärda bristerna och ansvar för dessa

•

ta fram en tidplan för att genomföra de moment som behövs

•

övervakningen ska kunna användas som underlag till statusklassificering under åren
2022–2027.

Under arbetet tar deltagande myndigheter fram underlagsmaterial i form av bland annat
utredningar och pilotprojekt. HaV och SGU arbetar dessutom med vägledningar för
övervakning medan vattenmyndigheterna utformar övervakningsprogram tillsammans med
länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det sista steget innebär att behoven av ändringar införs
i de befintliga övervakningsprogrammen.
I arbetet ingår att föreslå kostnadsfördelning, men inte hur finansieringen ska lösas.
Under åren 2020–2022 har HaV möjlighet att dela ut extra medel till övervakning av vatten.
Pengarna är ett viktigt tillskott och används för att uppfylla behov enligt vattendirektivet.

Vissa vatten får vara modell
I ”Full koll på våra vatten” tar myndigheterna alltså fram en heltäckande beskrivning av
Sveriges behov av övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen. En heltäckande
övervakning innebär att alla vatten ska omfattas av övervakningsprogram. Gruppering av
likartade vatten är en viktig del av arbetet. Genom grupperingen kan vi minska
övervakningsbehovet då vissa vatten får representera en hel grupp.
När grupperingen är genomförd är det dags att utforma teoretiska övervakningsprogram som
visar behoven av övervakning. I detta steg handlar det om att peka ut övervakningsstationer
för kontrollerande och operativ övervakning, välja lämpliga kvalitetsfaktorer att övervaka
samt bestämma övervakningsfrekvens.
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Därefter gör vi en bristanalys. Syftet med analysen är att visa på vilka delar av dagens
övervakning som uppfyller vattenförvaltningens behov och vilka delar som behöver
revideras. Analysen mynnar också ut i förslag på hur övervakningen kan organiseras och
genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Även förslag på finansiering ingår i detta moment.
Resultatet ger underlag för anpassning av nationell och regional miljöövervakning utifrån
vattenförvaltningsarbetets behov. Den kan också vara ett stöd till utformning av
verksamhetsutövarnas recipientkontroll.
Arbetet med att utforma övervakningen pågår. Inför vattendelegationernas beslut om att anta
förvaltningsplanen 2021 kommer myndigheterna att ha tagit fram mer underlag. Det innebär
att detta avsnitt om utvecklingsbehov kan komma att se annorlunda ut då. Redan nu är det
dock tydligt att det finns ett stort glapp mellan befintlig övervakning och
vattenförvaltningsförordningens krav.

Datahantering och kvalitetssäkring
För att datahantering och kvalitetssäkring ska bli effektiv och säker är flera satsningar igång.
Målsättningen är att de nationella datavärdarna SLU, SMHI och SGU ska kunna ta emot all
data som används för vattenförvaltningsarbetet och göra den tillgänglig för länsstyrelsernas
beredningssekretariat.
Några exempel på satsningar för bättre datahantering:

•
•
•

Naturvårdsverket tar tillsammans med de nationella datavärdarna fram ett nationellt
register för övervakningsstationer.
Datavärdarna tar fram en valideringstjänst för granskning av kvaliteten på
dataleveranserna.
Datavärdarna har fått ökade resurser för att förstärka datavärdskapen generellt.
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5

Vatten i ett förändrat klimat
Det globala klimatet håller på att förändras. Det finns en tydlig vetenskaplig enighet kring att
de pågående klimatförändringarna är tätt sammankopplade och en direkt konsekvens av
mänsklig påverkan och aktivitet. Fram till 2020 har den globala medeltemperaturen ökat med
0,9 °C jämfört med basåret 1950 ( (Masson-Delmotte, o.a., i tryck). I Sverige är uppvärmningen
1,6 °C som ett riksgenomsnitt men redan hela 2 °C i de norra delarna av landet. Med stor
sannolikhet kommer medeltemperaturen att fortsätta öka under hela det nuvarande seklet
(Bernes, 2016).
Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och stigande
havsnivåer är följder av ett förändrat klimat som påverkar vattentillgång och vattenkvalitet i
Sverige. Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till förvaltningen
av vårt vatten exempelvis:
•

genomtänkt vattenplanering på samhällsnivå

•

översyn av vattendomar för regleringar, uttag och markavvattning

•

grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden dagvatten innan
det når vattendrag.

Klimatförändringar i Sverige
Parameter

Förändring
Ökning i hela landet, främst i norra Sverige,

Lufttemperatur

främst vintertid.
Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland

Medelnederbörd

och fjälltrakter, främst vinter och vår.
Ökning i hela landet, främst för de korta

Kraftig korttidsnederbörd

varaktigheterna.
Ökning av årsmedel i hela landet förutom östra
Götaland. Ökningen är störst på vintern.

Vattentillgång

Minskning på sommaren, främst i östra
Götaland
Ökning i stora delar av landet. Minskning i

100-årsflöde och 200-årsflöde

Norrlands inland och norra kustland samt i
nordvästra Svealand.
Tidigare vårflödestoppar och högre vinter- och

Årstidsförlopp

höstflöden, främst i norra Sverige.
Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst

Lågflöden

östra Götaland.
Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra

Havsvattennivåer

Sverige. Små effekter i norra Sverige på grund
av landhöjning.

Vattentemperatur

Ökning över hela året

Istäckning

Minskad istäckning

Tabell 31 Pågående och förväntade effekter av klimatförändringar i Sverige.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2020.
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En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver säkras mot effekter som exempelvis
periodvis torka och förändrad råvattenkvalitet. Dricksvattenförsörjningen kommer att behöva
beaktas redan i ett tidigt skede i den kommunala planprocessen (Havs- och
vattenmyndigheten, 2020). Vid planering av bostadsbyggande och infrastruktur behöver
stigande havsnivåer beaktas (Boverket, 2020). Några av riskområdena som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat utifrån förordning (2009:956) om
översvämningsrisker är utpekade på grund av de stigande havsnivåerna (Andersson, 2018),
läs mer om detta i bilaga 9. Klimatet i Sverige har blivit och förväntas fortsatt bli gradvis
varmare och mer nederbördsrikt, se Tabell 31.

5.2 Klimatförändringar i Norra Östersjöns distrikt
Klimatförändringarna i Norra Östersjöns vattendistrikt, enligt SMHI (Asp, o.a., 2015a; Asp,
o.a., 2015b; Ohlsson, o.a., 2015; Persson, o.a., 2015; Sjökvist, o.a., 2015), kommer troligtvis
innebära en högre årsmedeltemperatur med mildare vintrar och minskat snötäcke. Distriktet
får fler frekventa värmeböljor under somrarna och antalet dagar med låg markfuktighet ökar.
Högre medeltemperaturer innebär att växtsäsongerna förlängs. Årsnederbörden och antalet
tillfällen med kraftig nederbörd förväntas också öka.
Ett förändrat nederbörds- och temperaturmönster påverkar flödena i vattendragen.
Vinterflöden öka och vårflödestopparna försvinner i majoriteten av länen i Norra Östersjöns
vattendistrikt. I Norra Östersjöns vattendistrikt har det förändrande nederbörds- och
temperaturmönstret under 2016–2018 (SMHI, 2020) inneburit torka och minskad
vattentillgång som i sin tur orsakat skogsbränder i Västmanlands län.
Vattenbrist definieras som en situation där efterfrågan på vatten är större än tillgången.
Situationen kan ha olika orsaker varav torka är en. Den viktigaste åtgärden för att hantera
vattenbrist är att förebygga att den uppstår. För att undvika vattenbrist och för att förebygga
torka har en delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist tagits fram för landets
fem vattendistrikt. Se dokumentet ”Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och
torka för Norra Östersjöns Vattendistrikt”.
Klimatförändringar kan förändra och påverka sötvatten- och saltvatteninflödena till
Östersjön. Dessa förändringar kan komma att påverka hela Östersjöns ekosystem [SMHI
Kunskapsbanken (webbsida), 2019]. Eftersom klimatförändringarna förväntas få effekter på så
många olika områden krävs ett brett samarbete för att utveckla vägledning, underlag och
styrmedel. Detta för att klimateffekterna ska kunna införlivas i arbetet med att förvalta vatten.
Flera myndigheter behöver involveras i arbetet, bland andra Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska
undersökning (SGU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Dricksvatten och vattenförsörjning i ett förändrat klimat
De klimatscenarier som SMHI har tagit fram baseras på klimatmodeller och ger inga exakta
svar på de konsekvenser klimatförändringarna kommer att ha på yt- och grundvatten. Klart
är att vattenförsörjningen blir en allt viktigare fråga i framtiden. Ett långsiktigt hållbart
nyttjande av vattenresurserna kräver planering och samarbete över kommun- och
länsgränser. Potentiella intressekonflikter mellan exempelvis dricksvattenförsörjning,
bevattning av jordbruksmark och bibehållande av ekosystem behöver identifieras och
hanteras.
Mälaren som försörjer cirka 2 miljoner människor med vatten är den i särklass viktigaste
dricksvattenresursen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Fyra större dricksvattenproducenter
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tar sitt råvatten ur Mälaren och ett 30-tal kommuner försörjs med vatten från dessa
producenter. Denna centralisering av vattenförsörjningen ger många fördelar, men ökar
samtidigt sårbarheten och innebär att det blir särskilt viktigt att ha tillräckliga
reservvattentäkter.
Dricksvattenproduktionen står inför stora utmaningar. En snabb växande befolkning och
klimatförändringar som negativt påverkar tillgången på yt- och grundvatten av god kvalitet
är två exempel. Den växande befolkningen kan bidra till exploatering av mark och vatten,
framförallt i storstadsregionerna. Även här är det viktigt med samarbete mellan till exempel
Boverket, Länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelsernas regionala
vattenförsörjningsplaner är en viktig del i att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning
i ett förändrat klimat. Livsmedelsverket har publicerat en handbok för klimatanpassad
dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 2019). HaV har dessutom publicerat en
vägledning för regional vattenförsörjningsplanering (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). I
publikationerna kan man läsa mer om dricksvattenförsörjning.

Åtgärder för att minska effekterna av översvämningar
För att gemensamt ta höjd för ett förändrat klimat behöver arbetet med att förvalta vatten och
arbetet med översvämningsdirektivet behöver samordnas. Här är det viktigt att arbeta med
avrinningsområdet som utgångspunkt. En viktig grundregel för att minska risken för både
översvämningar och vattenbrist är att hålla kvar vatten högt uppe i avrinningsområdet.
Extrema regntillfällen och snösmältning med översvämningar som resultat kan orsaka
allvarliga skador på olika typer av teknisk infrastruktur. För att mildra effekterna av dagens
och framtida klimat måste det skapas plats för vatten och avsättas ytor för infiltration och
fördröjning, till exempel genom dagvattenhantering. Därför är aktörer inom
samhällsplanering särskilt viktiga i arbetet med att klimatsäkra städer och infrastruktur.
Ny reglering och ökad avtappningsförmåga av Mälaren är viktiga åtgärder för att minska
översvämningsrisken i området runt sjön, men också för att minska risken för låga
vattenstånd och förhindra saltvatteninträngning. I dagsläget går det inte att tappa ut
tillräckligt mycket ur Mälaren vid de tillfällen då det rinner mycket vatten, till exempel i
samband med vårfloden. Inom ramen för Slussenprojektet anläggs nya avtappningskanaler
för att öka kapaciteten. När Slussen är ombyggd och den nya regleringen är i drift kommer
avtappningskapaciteten för hela Mälaren att ha ökat från dagens cirka 800 kubikmeter/sekund
till cirka 2000 kubikmeter/sekund. I ett längre perspektiv kommer omfattande åtgärder att
krävas för att hindra saltvatteninträngning till Mälaren från Östersjön, något som skulle hota
hela Mälaren som dricksvattentäkt. I dag är landhöjningen större än den globala
havsnivåhöjningen, och nivåskillnaden mellan Östersjön och Mälaren ökar. En vändpunkt
beräknas nås runt 2050, då kommer nivåskillnaderna istället minska. Runt 2100 uppskattas
nivåskillnaden vara så liten att saltvatten riskerar att strömma in från Östersjön, om inte
åtgärder vidtas. Mer information om konsekvenserna för Mälaren av ett förändrat klimat
finns bland annat i rapporten Mälaren om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i
framtiden (Länsstyrelserna, 2011). Det finns åtgärder som syftar till att minska risken för
översvämning och torka, som samtidigt har fördelar för vattenkvalitet, reglering av
vattenflöden, grundvattenbildning och biologisk mångfald. Bra samordning och planering
innan åtgärder genomförs ökar möjligheten till positiva synergieffekter. Men det kräver att
arbetet hinner starta i tid.
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Klimatförändringar idag och i framtiden i Norra Östersjöns
vattendistrikt
Klimatförändringar bör inte användas som motiv för att sänka förbättringskraven, det vill
säga att inte försämra sjöar, vattendrag och kustens tillstånd. Det är en viktig aspekt i arbetet
med klimatfrågor och arbetet med att förvalta vatten i ett framtida förändrat klimat.
Samverkan med andra aktörer blir extra viktigt. Exempel på samverkan med andra
myndigheter är när klimatanpassningsarbetet genomförs inom vattenförvaltningen.
Miljökvalitetsnormerna ska fortsätta att följas även om ökad nederbörd, torka eller
översvämningar sker. Konsekvenser av klimatet och översvämningar kräver att vi tar hänsyn
till både vattenförvaltningen och översvämningsdirektivet.
En av de aktörer i distriktet som arbetar med frågor som berör klimat och vatten är Mälarens
vattenvårdsförbund. I distriktet pågår idag ett antal framgångsrika projekt som tillsammans
med kommunerna som arbetet med frågor om klimatet. Mälarens vattenvårdsförbund arbetar
också med att förhindra invasiva arter som till exempel sjögull att spridas och undersöker
halter av läkemedelsrester i Mälarens vatten tillsammans med LIFE IP Rich Waters och SLU

5.3 Regnet ökar i mängd och intensitet
Nederbörden i hela Sverige förväntas generellt att öka och antalet tillfällen med intensiv
nederbörd ökar betydligt. Den största nederbördsökningen förväntas i norra och västra
Sverige. Dessutom kommer alltmer av vinternederbörden falla som regn, även i norr (Bernes,
2016). Ökad nederbördsmängd och nederbördsintensitet ökar riskerna för översvämningar.
Extrema regntillfällen med översvämningar som resultat, kan orsaka allvarliga skador på
olika typer av teknisk infrastruktur. Det medför stora konsekvenser för verksamheter och
invånare. Kostnader för reparationer, uteblivna transportmöjligheter och påverkan på
egendom kan bli stora. Förändrade nederbördsmönster kan också få negativ påverkan på vår
inhemska livsmedelsproduktion (Jordbruksverket, 2013).
Kraftig nederbörd och översvämningar påverkar sedimentationen och leder till ökad
grumlighet och transport av närsalter och miljögifter. Det kan orsaka en ökad tillförsel av
föroreningar till våra vatten och ytvattentäkter. Risken för spridning av virus, bakterier och
parasiter ökar (Bernes, 2016). Vid översvämningar då grundvattenmagasinen är fyllda, finns
det risk att ett ökat utbyte med ytvattnet förorenar grundvattnet. I förorenade mark- och
vattenområden kan förändrade flöden och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos
föroreningarna ökar. Högre och mer växlande grundvattennivåer innebär att giftiga ämnen i
större utsträckning kan följa med vattnets flöde. Ökade mängder lösta och partikelbundna
föroreningar tränger ner i marken och dagvattenledningar transporterar ytvatten eller
grundvatten ut i vattendrag, sjöar och hav (SGU, 2010).

Räcker kapaciteten i avlopps- och dagvattensystem?
Översvämningar av avloppssystemen kan vara en betydande källa till föroreningar i
stadsnära vatten samt vattentäkter. En följd av ökad regnintensitet och avrinningsvolym i
kombination med en höjning av vattenståndet leder till ett ökat behov av omhändertagande
av dagvatten (Livsmedelsverket, 2017). Ett behov av ett utökat dagvattensystem finns även på
grund av att vinternederbörd faller som regn på frusen mark vilket ökar avrinningen.
Sveriges tätorter och dess dagvattensystem är inte utformade för att avleda de ökade
nederbördsmängder som klimatförändringar leder till. I tätorter finns en stor andel så kallade
kombinerade avloppsystem, vilket betyder att dagvatten och spillvatten leds i samma nät. I
denna typ av system kan regn leda till höga flöden som i sin tur leder till en överbelastning av
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ledningsnätet. Som en följd släpps orenat avloppsvatten ut via ledningsnät eller vid
reningsverket, så kallade bräddningar (Naturvårdsverket, 2018). Bräddningar bidrar till ökad
tillförsel av näringsämnen och miljöskadliga ämnen till våra vatten. Det bidrar även till ökad
mikrobiologisk belastning som kan innebära hälsorisker om det sprids till råvatten för
dricksvattenproduktion (Bernes, 2016).

Markavvattningens betydelse i ett förändrat klimat
Markavvattning är ett samlingsbegrepp för verksamheter som genomförs för att avvattna
mark i syfte att varaktigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål. Uppskattningsvis
finns det i Sverige ca 90 000 mil diken som är grävda eller anlagda på något sätt, varav 9 000
mil ligger i jordbrukslandskapet (Gyllström, o.a., 2016). Jordbruk och skogsbruk är beroende
av en väl fungerande markavvattning. För ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftig jordoch skogsbruk är det avgörande att markavvattningssystemen finns kvar och förvaltas väl.
Markavvattning påverkar i sin tur sjöar och vattendrag. Idag uppnår få vattenförekomster i
intensivt odlad jordbruksbygd god ekologisk status och en av de främsta anledningarna till
detta är de insatser som är gjorda för att dränera marken (Jordbruksverket, 2020), se Karta 16.
Förutom försvunna livsmiljöer, minskad biodiversitet, ökade förluster av näringsämnen,
bekämpningsmedel och metaller till våra vatten har markavvattningen för areella näringar
även lett till att landskapet förlorat vattenhushållande funktioner och förmåga till
grundvattenbildning. Tillgång till grundvatten begränsas av hur mycket grundvatten som kan
magasineras snarare än hur mycket grundvatten som kan bildas (Naturvårdsverket, 2017).
Samhällets behov av dricksvattenförsörjning är i hög utsträckning beroende av möjligheterna
till grundvattenmagasinering. Under sommarhalvåren 2016–2018 hade vi i Sverige problem
kopplat till vattenbrist. Grundvattennivåer och dricksvattentillgången påverkades starkt i
många delar av landet. Det visar hur viktigt det är att samhället anpassar sig för att kunna
hantera effekter av klimatförändringarna (Stensen, Krunegård, Rasmusson, Matti, & Hjerdt,
2019).
Landets markavvattningsystem utgör viktiga förutsättningar för att kunna säkra fortsatt
odling och skogsbruk när nederbördsmönstren förändras. Samtidigt kan
markavvattningssystemen förstärka negativa effekter som erosion, förluster av näringsämnen
och översvämningar nedströms. Åtgärder behövs för att förbättra vattenmiljön samtidigt som
jordbrukets produktionsförmåga behöver kunna öka för att nå målen i livsmedelsstrategin
(Prop. 2016/17:104). En stor andel av de åtgärder som genomförs och behöver genomföras i
jordbruket för en förbättrad ekologisk status förbättrar samtidigt landskapets förmåga att
hantera de förändrade nederbördsmönstren (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018).
Genom att miljöåtgärder som exempelvis våtmarker, fosforfällor och kantzoner genomförs på
rätt plats kan oönskade effekter av landskapets markavvattning mildras. Samtidigt ökar detta
vattensystemens och samhällets motståndskraft mot förändrade nederbördsmönster parallellt
med att jordbruksproduktionen kan fortsätta att utvecklas. Åtgärderna bidrar till ökade
vattenhushållande funktioner och ökad grundvattenbildning samtidigt som de mildrar
effekter av högflöden (Jordbruksverket, 2020; Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018).
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Avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket

Karta 16 Kartan visar avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket. Kartan
visar inte samtliga vattenförekomster med denna påverkan men ger en indikation på omfattningen av påverkade
vattenförekomster (uttag ur VISS 2020-09-03).
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5.4 Torrperioder och högre temperaturer
Torrperioderna under sommaren kan bli vanligare i framtiden, framförallt i landets södra
delar. De kan bli ett allvarligt hot mot vattenresurserna, vattenkvalitet och biologisk
mångfald. Ökad avdunstning och låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten
orsakar inte bara begränsningar för vattenförsörjningen och bevattning, utan även en sämre
vattenomsättning och kvalitet på badvatten. Detta aktualiserar exempelvis ansvarsfrågorna
kring samordning av vattenuttag för dricksvatten och bevattning. Vattenuttag kan behöva
regleras så att vattenbristen inte blir akut på grund av torka i mindre sjöar och vattendrag.
Ett varmare klimat ger längre växtsäsong och innebär nya odlingsmöjligheter för lantbruket,
vilket samtidigt kan innebära ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel, som
riskerar att påverka grundvattnets kvalitet (Bernes, 2016). En längre växtsäsong skulle också
kunna innebära att näringsämnen tas upp av grödorna i större utsträckning. Ett varmare
klimat innebär även ökade risker för skogsnäringen eftersom flera insekter som orsakar
skador på skog gynnas av ett varmare klimat (Skogsstyrelsen, 2015).
Högre vattentemperaturer påverkar också näringskedjorna i våra vatten. Ökade
vattentemperaturer gynnar tillväxten av bakterier och giftiga alger. Fiskar och andra
vattenlevande djurs livsförhållanden kan försämras påtagligt. Klimatzoner kan komma att
röra sig norrut, de nordligaste delarna av landet kan komma att få ett temperaturklimat som
finns i Mellansverige. Mellansverige kan få ett klimat likt det danska eller nordtyska klimatet.
Sydsverige kan i sin tur få temperaturer likt de som idag förekommer i de centrala delarna av
Frankrike (Bernes, 2016).
Ett varmare klimat kan även leda till en ökning av invasiva arter på land och i vatten. Genom
att titta på nuvarande situation i centraleuropeiska länder kan vi i stora drag få ett mått på
hotbilden vid olika utvecklingar av temperaturhöjningen. Arter som exempelvis är invasiva i
Tyskland eller Frankrike kan bli problem i Sverige inom något eller några få decennier.
Harmlösa främmande arter som redan förekommer i ett litet antal i Sverige kan expandera
kraftigt och i värsta fall förvandlas till invasiva arter på kort tid. Invasiva främmande arter
som redan förekommer i södra Sverige kan utöka sina utbredningsområden norrut i landet
(Naturvårdsverket, 2008). Det är mycket viktigt att åtgärder mot de mest oönskade invasiva
arterna sätts in i ett tidigt skede för att minska de negativa effekterna. Det är viktigt att
exempelvis det pågående arbetet utifrån EU-förordningen (1143/2014) om invasiva
främmande arter fortsätter, då det är vitalt att arbetet samordnas nationellt såväl som
internationellt (förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter).
()

5.5 Höjd vattennivå ger stora konsekvenser
Med klimateffekterna förutspås även en högre havsnivå. Det kan komma att röra sig om
havsnivåhöjningar för Sveriges del på cirka 0,6 – 1,1 meter under innevarande århundrande
(Masson-Delmotte, o.a., i tryck). Konsekvenserna kommer i första hand att bli stora i landets
södra delar, på grund av en avtagande landhöjning. Detta kan även bidra till en ökad
kusterosion i Skåne och Halland, vilket i kombination med stormar kan öka
översvämningsriskerna i sydsvenska kustsamhällen. För norra Sveriges kustområde är
situationen en annan, då kustlinjen stiger på grund av landhöjning vilket utjämnar effekten av
havsnivåhöjningen. I Sveriges södra kustområden kan havsnivåhöjningen komma att påverka
grundvattnet genom ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattenmagasinen.
Nivåvariationerna kan också ge ändrade flödesförhållanden inom grundvattenförekomster,
vilket kan orsaka nya transportvägar för föroreningar (Bernes, 2016).
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Fler arter kan hotas
Stigande havsnivåer kommer i framtiden göra så att strandlinjer förskjuts allt längre in mot
land. Detta innebär att det erosionsförlopp som idag anses vara ganska måttligt kan komma
att bli mer omfattande i framtiden. Längs Sveriges nordligaste kuster beräknas landhöjningen
kompensera för havsnivåhöjningarna under den närmsta framtiden (Malmberg Pärsson,
Nyberg, Ising, & Rodhe, 2016). Klimatförändringar är en av de mest avgörande faktorerna för
hur de marina ekosystemen kommer att utvecklas framöver. En minskad salthalt och en ökad
vattentemperatur i västerhavet och Östersjön påverkar den rumsliga utbredningen av arter,
livsmiljö och anrikningen av miljögifter i födoväven. Det kan i sin tur leda till en förlust av
biologisk mångfald som även kan påverka ekosystemens förmåga att leverera nyttor för
samhället (Nyström Sandman, o.a., 2020; Umeå universitet, 2019).
För att kunna motverka erosionsrisker behövs vanligtvis åtgärder som omfattar ett större
område än en enskild fastighet. Sådana åtgärder måste oftast prövas enligt miljöbalken.
Processen för kommunal fysisk planering styr placeringen av nybyggnationer. En väl
underbyggd planeringsprocess är därför ett mycket viktigt verktyg när områden med risk för
erosionspåverkan behöver undvikas för exploateringar (Boverket, 2020).

Riskhanteringsplaner för översvämning
MSB ansvarar för att ta fram riskhanteringsplaner vad gäller översvämningsrisker. Arbetet
utgår från översvämningsdirektivet och genomförs, i likhet med vattendirektivet, i
förvaltningscykler med sexårsintervall och sker i nära samarbete med länsstyrelserna. Mer om
det arbetet och samordningen mellan vattenförvaltningsdirektivet och
översvämningsdirektivet finns att läsa i bilagan om riskhanteringsplaner.

Stora utmaningar för dricksvatten
Dricksvattenproduktionen står inför stora utmaningar. Bland annat en snabbt växande
befolkning och klimatförändringar som negativt påverkar tillgången på yt- och grundvatten
av god kvalitet. Den växande befolkningen kan också bidra till exploatering av mark och
vatten, framförallt i storstadsregionerna. Även här är det viktigt med samarbete mellan till
exempel Boverket, Länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelsernas regionala
vattenförsörjningsplaner är en viktig del i att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning
i ett förändrat klimat. Livsmedelsverket har publicerat en handbok för klimatanpassad
dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 2019). Riskförebyggande arbete kopplat till
klimateffekter på dricksvattenförsörjningen pågår även i den nationella samordningsgruppen
för dricksvatten, där bland annat vattenmyndigheterna ingår.
För en övervägande del av Sveriges kommunala vattentäkter bedömer kommunerna att det
finns en påtaglig risk eller stor förhöjning av risken för förorening vid översvämning och/eller
skyfall. Det förändrade nederbördsmönstret medför en ökad tillrinning och en ökad
ämnestransport till vattendragen. Vattenkvaliteten kommer då gradvis försämras, speciellt
när det gäller färg (ökande humushalter), grumlighet, närsalter med mera. Denna trend är
tydlig i södra och mellersta Skandinavien redan idag (Livsmedelsverket, 2019).
Den mikrobiologiska hotbilden ur dricksvattensynpunkt har på kort tid förändrats både
genom ökande kunskaper och faktiska förändringar. Förändrade nederbördsmönster ökar
även risken för att vattenburen smitta genom parasiter och virus samt för hälsopåverkan från
exempelvis toxiner i algblomningar (Livsmedelsverket, 2019). Det är viktigt att stärka
samhällets vardagliga förmåga att förebygga problem kopplade till vatten och livsmedel. Det
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gäller även förmågan att upptäcka nya problem samt att upptäcka och utreda utbrott och
återföra dessa kunskaper till dem som kan vidta åtgärder (Folkhälsomyndigheten, 2011).

5.6 Åtgärder gör samhället mer robust
Sverige förväntas integrera klimatperspektivet i vattenförvaltningsarbetet.
Miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samtidigt som klimatanpassning sker och effekterna
av klimatförändringarna mildras. Det är viktigt att åtgärdsmyndigheterna integrerar sina
klimatanpassningsinsatser i arbetet som utförs enligt andra regelverk, så att
synergimöjligheter kan nyttjas mest effektivt (Quevauviller, 2011). Ett förändrat klimat kan
inte användas som ett motiv för att sänka förbättringskraven för en vattenförekomst. Det bör
tvärtom öka incitamenten för åtgärder som bidrar till att hålla kvar vatten högt i
avrinningsområdena, för att minska riskerna för exempelvis översvämningar nedströms och
vattenbrist (Brouwer, Rayner, & Huitema, 2013).
Förordning (2018:1428) om myndigheternas klimatanpassningsarbete anger att en myndighet
ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde och
inom ramen för sina uppdrag. Förordningen definierar i 3 § klimatanpassning som:
()

åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att
samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra
Som konsekvens av de rådande klimatförändringarna förändras förutsättningarna för
samhället. Det är nödvändigt att arbeta både med att minska utsläppen av klimatpåverkande
växthusgaser och anpassning av samhället till nuvarande och framtida effekter av
klimatförändringar (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). I Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram finns åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med syfte att
miljökvalitetsnormerna för distriktens vattenförekomster ska kunna följas. Då
klimatförändringarna kommer påverka förutsättningarna för dessa åtgärder, behöver
myndigheter och kommuner anpassa inriktning och omfattning av sina insatser.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidrar till att göra samhället mer robust för
klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter redovisas i anslutning till de aktuella
styrmedelsåtgärderna i åtgärdsprogrammet.
Med stöd av förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete redovisar alla
myndigheter sitt arbete och sina utmaningar avseende klimatanpassning. Alla myndigheter i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram omfattas av förordningen och kan inom uppdraget
överväga på vilket sätt åtgärder i åtgärdsprogrammen kan genomföras med hänsyn till
effekterna av klimatförändringarna. Enligt plan- och bygglag (PBL, 2010:900) 2 kap. 3 § ska
kommunerna i sina översiktsplaner förhålla sig till och minska riskerna för skador på den
byggda miljön som kan orsakas av översvämningar, ras, skred och erosion. På så vis kan
framtida insatser för att nå miljökvalitetsnormerna vara bättre understödda och vara bättre
riktade för att bli till största möjliga nytta för ekosystem och samhälle.
(

)

5.7 Vattenförvaltning i framtidens klimat
Klimatförändringar sker över en längre tid medan vattenförvaltningen sträcker sig i cykler
över sex år. Därav finns behovet av att arbetet med klimatanpassning av vattenförvaltningen
tar sikte bortom 2027.
De akuta behov som uppstår av extremväder ställer krav på att samhället blir mer flexibelt
och inriktat på handling. Samtidigt behöver samhällsplaneringen också förbättra sin förmåga
att hantera de långsiktiga förändringarna av ett varmare klimat och förändrade
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nederbördsmönster. Det här innebär ökade krav på samverkan och kunskapsöverföring
mellan berörda aktörer. Exempelvis påverkar klimatförändringarna dricksvattenförsörjningen
både akut vid extrema väderhändelser och långsiktigt i ett samhällsplaneringsperspektiv.
Ett annat exempel är markavvattningen inom areella näringar. På detta område finns behov
av att kunna upprätthålla förutsättningar för fortsatt utveckling av lantbruket samtidigt som
landskapets vattenuppehållande behöver öka både på kort och lång sikt.
En gemensam svårighet för samhällets klimatanpassning är att det inte är tydligt vem som ska
ta ansvar och bära kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Det är hinder för att komma
vidare med de utmaningar som finns idag (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv finns enighet kring att det, oavsett ansvar, är mer
kostnadseffektivt att vidta åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att ta höjd för
klimatförändringar i åtgärdsmyndigheternas arbete blir svensk vattenförvaltning mer
långsiktigt hållbar och en viktig del av samhällets klimatanpassningsarbete.
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Ekonomisk analys av vattenanvändning
Detta kapitel redogör för vattenanvändningen inom framförallt sektorerna hushåll, industri
och jordbruk. Syftet är att ge en bild av vattenresurserna och de kopplingar som finns till både
ekonomi och miljöpåverkan. Användningen av vatten inom sektorerna ger samhället värden i
form av varor, som bland annat livsmedel, och sysselsättning. Verksamheterna bidrar även till
Sveriges ekonomi på många andra sätt, till exempel via skatter och avgifter av olika slag.
I statistiken syns en minskad vattenanvändning inom jordbruket och hushållen de senaste
åren. Inom industrin är användningen relativt konstant totalt sett. En mer effektiv
användning, ny teknik och en ökad medvetenhet om miljöfrågor kan tänkas ligga bakom
denna positiva trend. Detta är bra för både ekonomin och våra vatten.
Det är dock viktigt att komma ihåg att den effektiva vattenanvändningen och Sveriges
produktion inom industri, livsmedel och jordbruk är tätt sammankopplat. För att vi ska se en
fortsatt positiv trend med en minskad användning av vatten, behöver produktionsnivån i
landet att vara densamma som idag.

6.1 Ekonomins roll i kartläggningen av vatten
En del i kartläggningen av vattenresurserna är en ekonomisk analys som ska ge det
samhällsekonomiska perspektivet på vattenanvändningen och värdet av vattenresurserna.
Syftet är att beskriva vilka som använder vattnet, hur de påverkar det och vilken betydelse
som vattenresurserna har för samhällsekonomin. Den ekonomiska analysen är ett
komplement till den kartläggningen av tillstånd och påverkan i Sveriges alla
vattenförekomster (se vidare i kapitel 3 Tillstånd och påverkan). Figur 4 nedan visar hur de
två delarna hör ihop och tillsammans ger underlag till åtgärdsprogrammet. I den mån som
underlag till analyserna finns tillgängligt, prioriteras de åtgärder som är mest
kostnadseffektiva i åtgärdsprogrammet. Detta för att den mest kostnadseffektiva
kombinationen av åtgärder ska prioriteras, så att miljökvalitetsnormerna nås till den lägsta
möjliga kostnaden och möter samhällets behov av vattenresurser. I Åtgärdsprogram 2021–
2027 har en prioritering av kostnadseffektiva åtgärder genomförts inom jordbruket och de
åtgärder som syftar till att minska näringsläckage inom jordbrukssektorn.
Den ekonomiska analysen innehåller förutom kartläggning av vattenanvändare, även
befolkningsprognoser. Befolkningens utveckling har naturligtvis betydelse för
vattenanvändningen inte bara inom vatten och avlopp utan även för vattenberoende
branscher inom näringslivet. Branschernas utveckling och de åtgärder de genomför för att
skydda miljön påverkar vattenanvändningen och kan i sin tur påverka vattenförekomsternas
kemiska, ekologiska eller kvantitativa status.
En viktig aspekt är även att visa på i vilken grad kostnadstäckning uppnås, det vill säga om
de kostnader som uppstår hos en kostnadsbärare täcks av de intäkter som den får in. Här
finns likheter med principen om att förorenaren eller användaren betalar och kopplar till vem
som ska betala för en god vattenkvalitet och vattentillgång.
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Ekonomisk analys i vattenförvaltningsarbetet

Figur 4 Den ekonomiska analysen är tillsammans med den naturvetenskapliga kartläggningen en del av
arbetet med kartläggning och analys.
Detta kapitel redovisar vattenanvändningen för hushåll, jordbruk och industri,
befolkningsutveckling, näringslivets investeringar för miljön och kostnader för vattentjänster.
Kapitlet avslutas med beskrivningar av värdet av vatten med fokus på dricksvatten.

6.2 Vattenanvändning
Den totala förbrukningen av sötvatten i Sverige uppgick år 2015 till cirka 2,4 miljarder
kubikmeter. Det är en minskning med nio procent jämfört med år 2010. I Diagram 27 nedan,
presenteras vattenanvändningen för 2010 och 2015 fördelat på vattendistrikten och fyra
sektorer. En nedåtgående trend syns för vattenanvändningen i samtliga distrikt och de flesta
sektorer.
Vattenanvändning och vattenuttag är ojämnt fördelat över landet. Cirka en fjärdedel av allt
sötvatten togs under 2015 ut i Västerhavets vattendistrikt, och ytterligare en fjärdedel togs ut i
Bottenhavets vattendistrikt. Till viss del är naturligtvis vattenuttagets storlek i distriktet
kopplat till befolkningens storlek, men inte helt. Norra Östersjöns vattendistrikt är till
exempel befolkningsmässigt störst med mer än en tredjedel av landets befolkning, men
distriktet är bara tredje störst när det gäller vattenuttag med 20 procent av landets
sötvattenuttag. Bottenvikens vattendistrikt är minst både med avseende på sötvattenuttag
(tolv procent) och befolkning (fem procent). I Diagram 28 presenteras fördelningen av
Sveriges sötvattenuttag över vattendistrikten och fyra sektorer.
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Vattenanvändning i distrikten
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Diagram 27 Sötvattenanvändning 2010 och 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB,
statistikdatabas). Diagrammet visar vattenanvändningen i de fem vattendistrikten fördelat på industri,
hushåll, jordbruk och övrig användning. Kategorin ”övrig användning” omfattar kommunalt vatten
som används inom andra näringar än tillverkningsindustrin, bland annat byggverksamhet,
varuhandel, hotell- och restaurang, transporter och offentlig förvaltning. Här ingår även läckage i
ledningsnäten.
Orsaken till att sötvattenuttagets storlek inte stämmer överens fullt ut med befolkningen är
industrins vattenuttag. En betydande del av den vattenintensiva industrin återfinns i
Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt. I Bottenhavet är det främst massa och
pappersindustrin (SNI 17) som står för industrins vattenanvändning. I Västerhavet handlar
det till störst del om tillverkning av kemikalier och läkemedel (SNI 20–21).

Vattenuttag i distrikten
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Diagram 28 Sötvattenuttag 2010 & 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB-rapport 2013 & 2019).
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Vattenuttag, sötvatten och havsvatten
Miljontals m3

Uttag sötvatten

5000

Uttag havsvatten
Totalt vattenuttag

4000
3000
2000
1000
0

1970

1975

1980

1985

1990 1995
Årtal

2000

2005

2010

2015

Diagram 29 Vattenuttag 1970–2015, fördelat på typ av vatten (SCB-rapport 2019).

Hushållen använder 23 procent
I Sverige använde hushållen omkring 565 miljoner kubikmeter dricksvatten år 2015. Det
motsvarar 23 procent av allt sötvatten som användes i landet under 2015. Sett under perioden
1990 till 2015 har hushållens totala vattenanvändning varierat något, men den övergripande
trenden är att hushållssektorn använder allt mindre vatten (se Diagram 29). Detta trots att
befolkningen har ökat med nästan 1,3 miljoner invånare under perioden.
Befolkningsutvecklingen presenteras i Diagram 32 nedan.
Det vatten som användes av hushållen under 2015 kom i övervägande del (cirka 86 procent)
från de kommunala vattenverken. Resterande vatten tas från enskilda brunnar. Av naturliga
skäl är hushållens vattenanvändning störst i de tre södra distrikten eftersom befolkningen är
störst där.

Jordbruk
2019 fanns det totalt cirka 61 000 jordbruksföretag med verksamhet inom jordbruk,
husdjursskötsel eller trädgårdsodling. Cirka 170 000 personer var antingen heltids- eller
deltidsanställda inom lantbruket (Jordbruksverket, 2017). Drygt sju procent av Sveriges
landareal var jordbruksmark. Sedan 2010 har arealen åkermark minskat med tre procent.
Betesmarken har ökat med två procent. Jämfört med 2010 har antalet jordbruksföretag
minskat med 15 procent (Jordbruksverket, 2019b). Förädlingsvärdet i jordbruket var cirka 31
miljarder kr 2018 (SCB, 2020a).
Vattenuttagen inom jordbruket är en del i livsmedelsproduktionen och bidrar med betydande
värden till samhället. Totalt användes 75 miljoner kubikmeter vatten inom jordbruket i
Sverige år 2015. Vattnet används huvudsakligen för två ändamål, bevattning av grödor och
inom djurhållning. Den största delen används för bevattning med knappt två tredjedelar av
jordbrukets vattenanvändning.
Diagram 30 presenterar antal miljoner kubikmeter vatten som används inom jordbruket
fördelat på bevattning av grödor och djurhållning. Skillnaderna mellan distrikten är
uppenbar, där de södra distrikten sticker ut i total användning för båda
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användningsområdena. Den stora andelen bevattning i Södra Östersjön kan kopplas till att
Skåne län ensamt står för cirka 50 procent av bevattning och har cirka 40 procent av den
bevattningsbara jordbruksmarken. I de norra distrikten, Bottenviken och Bottenhavet, är
vattenanvändningen inom djurhållningen större än för bevattning. I Bottenvikens
vattendistrikt minskade användningen med cirka 40 procent från 2010 till 2015. Under 2010
användes cirka 0,5 och 1,3 miljoner kubikmeter inom bevattning respektive djurhållning, 2015
var samma siffror 0,1 och 1 för bevattning respektive djurhållning i Bottenvikens
vattendistrikt.

Jordbrukets bevattning i distrikten

Diagram 30 Bevattning inom jordbruket per vattendistrikt 2010 och 2015, miljoner kubikmeter. (SCBrapport 2019)

Industri
Från 1980-talet fram tills idag har vattenanvändningen inom industrin legat på en relativt
stabil nivå, med endast mindre variationer mellan undersökningsomgångarna.1 Under 2015
använde den svenska industrin cirka 2 100 miljoner kubikmeter havs- och sötvatten;
fördelningen presenteras i Diagram 31 nedan. En majoritet används inom övrigt kylvatten och
fördelar sig därefter på processvatten, kylvatten vid elproduktion, övrig användning och
sanitärt vatten.
Inom industrin används sötvatten i större utsträckning än havsvatten. Havsvatten används
primärt för kylning medan sötvatten har fler användningsområden. Störst omsättning av
sötvatten har Bottenhavets vattendistrikt. Västerhavet har störst omsättning av havsvatten
jämfört med övriga distrikt, men omsätter trots det mer sötvatten än havsvatten.

Statistiska Centralbyrån (2016) Industrins vattenanvändning 2015 Uttag, användning och
utsläpp av vatten i industrisektorn, MI16SM 1601
1
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Industrins vattenanvändning

Diagram 31 Industrins vattenanvändning år 2015, användningsområde. (SCB-rapport 2019).
Industrier som betraktas som vattenintensiva är:

•

pappers- och pappersvarutillverkning (SNI 17)

•

tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (SNI 20)

•

stål- och metallframställning (SNI 24)

•

försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35).

Förädlingsvärdet i de vattenintensiva industrierna uppgick till cirka 178 miljarder kronor
2017, se Tabell 32 nedan.

Vattenintensiva industrier
År 2017

Antal

Antal

Nettoomsättning,

Förädlingsvärde,

företag

anställda

miljoner kronor

miljoner kronor

SNI 17 massa-,
pappers- och

387

28 591

140 423

37 617

831

18 302

92 624

28 386

406

29 750

137 481

31 992

3 358

27 412

244 336

78 922

pappersvaruindustri
SNI 20 tillverkning
av kemikalier och
kemiska produkter
SNI 24 stål- och
metallverk
SNI 35 el-, gas- och
värmeverk

Tabell 32 Ekonomisk statistik för de vattenintensiva industrierna (SCB, 2020a)
Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Vattenkraften står för närmare hälften av
Sveriges elproduktion, 68 TWh, ett normalår (Energimyndigheten, 2020). Då många
vattenkraftsföretag även har annan energiproduktion finns inte förädlingsvärdet för
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vattenkraften redovisat separat, utan förädlingsvärdet för vattenkraften ingår i
förädlingsvärdet på 79 miljarder kronor för el-, gas- och värmeverk (SNI 35).
År 2018 var förädlingsvärdet i de cirka 750 företag som arbetar med utvinning av
metallmalmer och annan mineralutvinning samt service till utvinning (SNI 07-09) cirka 30
miljarder kronor.

Vattenbruk, fiske, turism och sjöfart
År 2017 fanns cirka 250 anläggningar för odling av fisk och skaldjur. Vattenbruket hade ett
förädlingsvärde på cirka 0,5 miljarder kronor för produktion av matfisk samma år (SCB,
2019c).
Antalet yrkesfiskare i de fem stora sjöarna var knappt 200 år 2018. Yrkesfisket i sötvatten hade
ett landningsvärde på 115 miljoner kronor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019).
År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i den marina turismen till cirka 20 miljarder kronor
per år. Detta baseras på uppgifter från cirka 10 000 företag med cirka 4 000 anställda inom
sektorerna restaurang, hotell/logi och besök samt fritidshandel och båthandel
(Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Den marina turismen sker till stor
del i kustzonen. Till detta kommer turismen kopplat till inlandsvatten. Bland annat är
turismen inom fritidsfiske omfattande och bedöms ha en god utvecklingspotential
(Trafikanalys, 2018). Även vinterturismen har ett behov av vattenuttag för till exempel
tillverkning av konstsnö. Uttaget sker ofta i känslig fjällmiljö men har ett stort ekonomiskt
värde för skidanläggningarnas öppethållande under vintersäsongen.
År 2016 fanns cirka 500 företag med cirka 900 anställda inom sjöfarten på inlandsvatten.
Förädlingsvärdet var cirka 750 miljoner kronor. År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i
hamnar utmed den svenska kusten inklusive stödtjänster till i genomsnitt cirka sex miljarder
per år (Trafikanalys, 2018).

6.3 Sveriges befolkning år 2050 – framtidsscenario
2018 hade Norra Östersjöns vattendistrikt den största folkmängden motsvarande 34 procent
av Sveriges totala befolkning på 10,2 miljoner. I de tre sydligaste distrikten tillsammans
återfanns närmare nio miljoner av landets befolkning, vilket motsvarar 86 procent av
befolkningen. I Bottenhavets vattendistrikt återfanns nio procent av Sveriges befolkning,
medan Bottenviken längst norrut stod för fem procent.
Prognoser för åren fram till 2050 visar att befolkningen kommer att fortsätta öka även efter
2018 i de tre befolkningsmässigt största vattendistrikten, Norra Östersjöns, Västerhavets och
Södra Östersjöns vattendistrikt. Enligt nuvarande prognoser kommer befolkningsökningen
för dessa distrikt att vara som kraftigast under 2020-talet för att sedan avta fram till 2050 (se
Diagram 32).
Norra Östersjön förväntas enligt prognoserna att öka från 3,6 miljoner invånare 2018 till 4,4
miljoner 2050. Främsta orsak till befolkningsökningen i Norra Östersjöns vattendistrikt är den
stora inflyttningen till Stockholmsområdet. Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt
spås öka från 2,6 respektive 2,7 miljoner till cirka 3,0 miljoner invånare vardera 2050.
Befolkningsutvecklingen i Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt beräknas vara i stort
sett oförändrad fram till 2050, från 0,5 respektive 0,9 miljoner invånare 2018 till 0,5 respektive
en miljon invånare 2050 (SCB, 2019d).
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Befolkningsutveckling i distrikten

Diagram 32 Befolkningsutveckling i vattendistrikten 1990–2018 och (prognos) 2019–2050 (SCB,
2019d).

Jordbrukets och industrins vattenbehov
Jordbruksverket har uppskattat behovet av vatten i jordbruket till 2030 med hänsyn till ett
förändrat klimat. De pekar på att utvecklingen utöver klimatförändringar bland annat
påverkas av den framtida EU-gemensamma jordbrukspolitiken och utvecklingen av
livsmedelsmarknaderna. De bedömer att om arealen jordbruksmark fortsätter att minska
något i enlighet med nuvarande trend så kommer även vattenbehovet för bevattning att
minska något. Om istället jordbruksarealen antas förbli oförändrad, men med en ökad
jordbruksproduktion, så bedöms vattenbehovet ligga på nuvarande nivåer. Slutsatsen blir
densamma för vattenbehoven inom djurhållningen. Det vill säga att med nuvarande trend
kommer vattenbehovet att minska något, men med en något ökad produktion kommer
vattenbehovet att hamna på nuvarande nivåer (Jordbruksverket, 2018).
Om man utgår från den historiska trenden så pekar utvecklingen mot att det inte kommer att
ske några större förändringar av vattenanvändningen i industrin de närmaste åren.

6.4 Näringslivet och samhället investerar i miljön
Miljöskyddskostnader
Nationellt syns ökade satsningar inom näringslivet för att motverka den negativa påverkan på
miljön. Miljöskyddskostnader, åtgärder riktade för att förebygga, minska eller eliminera
föroreningar eller annan negativ påverkan på miljön, har ökat under en längre tid. Den totala
kostnaden för miljöskydd för Sveriges alla sektorer uppgick under 2018 till 17,3 miljarder
kronor, vilket är en ökning med tolv procent jämfört med 2017. Av dessa 17,3 miljarder
användes cirka 3,8 miljarder till åtgärder relaterade till vatten. Miljöskyddskostnaderna för
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vattenrelaterade åtgärder minskade dock med cirka 25 procent mellan 2017 och 2018.
Minskningen grundar sig till stor del på att åtgärder klassats annorlunda. Ett exempel är
fiskpassager vilket var klassat som skydd av biodiversitet 2018 men klassat som
vattenskyddsåtgärd under tidigare år. Investeringarna inom kategorin skydd av biodiversitet
ökade från cirka 470 miljoner kronor 2017 till strax över två miljarder kronor 2018 (SCB,
2019a). Diagram 33 nedan visar utvecklingen av miljöskyddskostnader från 2001 tills 2018,
fördelat på fokusområde vatten och övriga miljöområden.

Industrins miljöskyddskostnader i Sverige

Diagram 33 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, 2001–2018 miljoner
kronor (SCB, 2019d).
De vattenintensiva industrierna står för nästan en tredjedel av miljöskyddskostnaderna.
Under 2017 uppgick de vattenintensiva industriernas miljöskyddskostnader till cirka 8,2
miljarder kronor. Av dessa 8,2 miljarder uppgick kostnaderna för åtgärder kopplade till
vatten till cirka 2,6 miljarder kronor. Under samma år stod de vattenintensiva industrierna för
cirka 50 procent av de totala miljöskyddskostnaderna för åtgärder kopplade till vatten. Under
2017 uppgick miljöskyddskostnader riktat mot vatten till cirka 5,2 miljarder kronor (SCB,
2019d).
Industrins miljöskyddskostnader varierar kraftigt mellan de fem vattendistrikten. Industrier i
Norra Östersjön har de högsta totala miljöskyddskostnaderna och de högsta vattenrelaterade
miljöskyddskostnaderna. Det två nordligaste distrikten har med stor marginal de lägsta
miljöskyddskostnaderna, både totalt och vattenrelaterade. Diagram 34 visar industrins
miljöskyddskostnader fördelat på de fem distrikten.
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Industrins miljöskyddskostnader per vattendistrikt

Diagram 34 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, per distrikt och åren
2010 och 2015 i miljoner kronor (SCB, 2019d). Diagrammet visar investeringar och löpnade kostnader
för miljöskyddsåtgärder inom industrin. Kategorierna ”Investeringar, övrigt” och ”Löpande kostnader,
övrigt” betyder att kostnaderna berör andra områden än vatten.

Miljöskatter
Miljöskatter är en del av statens intäkter. Under de senaste åren har en ökning av intäkter från
miljöskatter noterats i Sverige, samtidigt som miljöskatternas andel av BNP har minskat
något. Miljöskatter relaterade till vatten är till exempel skatter på olika kemikalier. Cirka 75
procent av miljöskatterna 2019 var skatter på energi. År 2017 infördes en kemikalieskatt på
elektronik, som inbringade cirka 1,5 miljarder kronor 2019. Bekämpningsmedelsskatten
inbringade 126 miljoner kronor (SCB, 2020b). En fördelning mellan distrikten presenteras i
Diagram 35 nedan. Mellan 2008 och 2016 syns en tydlig ökning i miljöskatter för det tre södra
vattendistrikten. Sveriges totala miljöskatter uppgick 2008 till cirka 87 miljarder kronor.
Diagram 35 visar en ökning med cirka tio procent mellan åren 2008 och 2016, då Sveriges
totala miljöskatt uppgick till cirka 98 miljarder kronor. Från 2016 till 2019 ökade Sveriges
totala miljöskatter till cirka 101 miljarder kronor. Siffrorna i Diagram 35 är löpande kostnader,
och tar inte i beaktande den inflationen på cirka fem procent om skett mellan 2008 och 2016.
Miljöskatteintäkterna varierar mellan distrikten för 2016. Norra Östersjön står för cirka 40
procent, medan Södra Östersjön och Västerhavet bidrar med cirka 20 respektive 25 procent.
Bottenhavet och Bottenviken stod under samma år för sju respektive fyra procent. Under
samma år stod de mest vattenintensiva industrierna (SNI 17, 20–21, 24 & 35) för cirka nio
procent av Sveriges totala miljöskatteintäkter. Detta kan sättas i relation till att industrierna
stod för cirka fem procent av Sveriges BNP under samma år.
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Miljöskatteintäkter per vattendistrikt

Diagram 35 Miljöskatteintäkter, Sveriges totala miljöskatter mellan 2008 och 2016 fördelat på
vattendistrikt (SCB-rapport, 2019).

6.5 Kostnader för vatten och avlopp
I Sverige regleras vatten och avloppskostnaderna av vattentjänstlagen. Det innebär att
kostnaderna enbart får representera ett självkostnadspris där kostnaden motsvarar
investering och drift av anläggningarna med till hörande ledningsnät, vilket gör att
kostnaderna varierar kraftigt mellan kommuner och regioner. Under 2019 varierade
kostnaderna mellan 137–1 074 kronor per månad och 10–90 kronor per kubikmeter vatten.
Variationen beror på bostadstyp och var man är bosatt (SCB, 2019d). Skillnaderna i pris beror i
stor utsträckning på hur tätbefolkat området är. Ju tätare befolkat desto fler personer att
fördela kostnaderna för dricksvatten och reningsverk på samtidigt som kortare ledningar
behövs per person VA-kostnaderna förväntas öka i och med nya behov av investeringar. Det
kommer att leda till att kostnaderna för avskrivningar för ledningsnät och nyinvesteringar
betalas av abonnenterna. I Diagram 36 presenteras kostnaden för en kubikmeter vatten i
andra europeiska länder. Diagram 36 visar att Sverige har lägst kostnad per kubikmeter i
relation till de andra inkluderade nordiska länderna (Danmark, Norge och Finland).
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Priset för en kubikmeter vatten i olika länder i Europa

Diagram 36 Kostnad för vatten per kubikmeter i utvalda europeiska länder (European federation of
National Association of Water Services (EurEau), 2018. Sverige återfinns som sjätte land från höger.
I Tabell 33 presenteras omsättningen i VA-sektorn, fördelad på drift och underhåll av
dricksvattenförsörjning och avloppsvatten samt investeringar i ledningsnät och vatten- och
avloppsreningsverk.

Kostnadstäckning för VA sektorn

Dricksvattenförsörjning
(drift och underhåll)
Avloppsvatten (drift och
underhåll)
Ledningsnät
(investeringar)

Nettoomsättning (Miljarder

Finansiell

kronor)

kostnadstäckning
100% enligt lagen om

2,3

allmänna vattentjänster
100% enligt lagen om

4,0

allmänna vattentjänster
100% enligt lagen om

9,5

allmänna vattentjänster

Vatten- och
avloppsreningsverk

100% enligt lagen om

7,6

allmänna vattentjänster

(investeringar)

Tabell 33 VA sektorns finansiella kostnadstäckning under 2018 i Sverige (Svenskt Vatten, 2019)

Den som förorenar står för kostnaden
Europeiska kommissionen definierar olika kostnadstyper för vattenprispolitiken för att kunna
främja en hållbar användning av vattenresurserna. I dessa ingår kostnader för att
tillhandahålla och administrera tjänster, kostnader för de eventuella skador som
vattenförbrukningen orsakar (miljökostnader) och kostnader för uteblivna möjligheter för
andra användare på grund av att vattenresurserna förbrukas snabbare än sin naturliga
återfyllnadstakt (Europeiska kommissionen, 2000).
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Kommissionen konstaterar att en effektiv prispolitik innebär att förorenare eller användare
betalar för de kostnader som uppstår i användandet av vattenresurserna, inklusive miljö- och
resurskostnader. Om så sker innebär det att principen om att förorenaren betalar/principen att
användaren betalar efterlevs. I följande avsnitt beskrivs hur Sverige arbetar med frågan.

Ibland täcks inte hela kostnaden
I Sverige regleras många verksamheter med påverkan på vattenmiljön via tillstånd, där det
anges villkor för den miljöhänsyn och de försiktighetsmått som verksamhetsutövaren ska
vidta. Detta medför att de finansiella kostnaderna för vattenanvändningen täcks, men inte de
eventuella miljö- och resurskostnaderna. Styrningen säkerställer dock att krav kan ställas som
bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan nås för de berörda vattenförekomsterna. Styrning
via regleringar medför dock risk för att de åtgärder som vidtas inte blir de mest
kostnadseffektiva, vilket kan innebära en välfärdsförlust för samhället.
Inom jordbruket tillämpas principen om att förorenaren betalar delvis och då för de
finansiella kostnaderna. Lantbruken betalar till exempel för anläggningen för bevattning, men
inte för vattenuttag. Lantbruken har generellt tillstånd enligt miljöbalken för ett visst
vattenuttag. Om det är uppenbart att ett vattenuttag inte skadar allmänna eller enskilda
intressen behövs dock inget tillstånd eller anmälan om vattenuttag. När det gäller fysisk
påverkan i form av markavvattning, så regleras även det i form av tillstånd. Lantbrukaren
täcker de finansiella kostnaderna, men i kostnaderna ingår inte eventuella miljö- och
resurskostnader. Värt att notera är även att många tillstånd till markavvattning, sjösänkning
för vattenuttag med mera är mycket gamla och baseras på äldre lagstiftning eller till och med
hävd. I dessa inkluderas inte kostnader för miljöskador. När det gäller utsläpp av förorenande
ämnen, så täcker lantbrukaren de finansiella kostnader som är förknippade med uppfyllandet
av god jordbrukssed, vilket inkluderar kraven enligt nitratdirektivet. För åtgärder som går
utöver god jordbrukssed finns möjlighet att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet, LONA
och LOVA.
En analys av olika sektorers betalningsförmåga för nuvarande åtgärdsprogram visade att de
kostnader som programmet skulle medföra för lantbruket, även om kostnaden för åtgärder
lades på lantbrukarna, skulle påverka lönsamheten för lantbruket som helhet marginellt.
Analysen visade samtidigt att de mindre lantbruken generellt hade mycket dålig lönsamhet. I
många fall fanns inte betalningsförmåga för de åtgärder som föreslogs (Havs- och
vattenmyndigheten, 2016a).
När det gäller skogsbruket vidtas åtgärder för skydd av vattenmiljöer kopplade till
miljöbalkens allmänna hänsynsregler och skogsvårdslagen samt därtill hörande förordningar
och föreskrifter. Verksamhetsutövaren täcker de finansiella kostnader som åtgärder enligt
lagstiftningen medför. Sveriges yta består till 69 procent av skog (SCB, 2019b). Antalet företag
inom skogsbruket var cirka 138 000 år 2017. Förädlingsvärdet var cirka 20 miljarder kronor
(SCB, 2020a).
Verksamhetsutövare inom vattenbruket täcker kostnader för de åtgärder som de åläggs via
villkoren för deras verksamhet i verksamheternas tillstånd. Villkoren för verksamheterna ska
säkerställa att miljökvalitetsnormerna nås. Vattenbruket har möjlighet att få stöd för vissa
miljöförbättrande åtgärder via havs- och fiskefonden. Fisket i sötvatten styrs också till stor del
via regleringar.
De löpande miljöskyddskostnaderna för el- gas- och värmeverk var cirka 0,5 miljarder kronor
2018, medan miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick till cirka 150 miljoner kronor.
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Miljöskyddsinvesteringarna för biodiversitet inom el- gas- och värmeverk, vilket bland annat
inkluderar fiskpassager i vattenkraften, var cirka 1,6 miljarder kronor.
Genom energiöverenskommelsen 2016 beslutade regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnader för omprövning
och genomförandet av åtgärder som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på
vattenverksamheter. Det har upprättats en Vattenkraftens Miljöfond som finansieras av de
åtta största vattenkraftbolagen. Fonden har tio miljarder kronor som ska finansiera
huvuddelen av kostnaderna för omprövning och genomförandet av åtgärder de kommande
20 åren. En mindre del av kostnaderna finansieras av de berörda verksamhetsutövarna.
Omprövningarna kommer att ske utifrån en nationell plan, för att möjliggöra att
vattenkraftverk i samma avrinningsområde prövas samlat. På så sätt kan man uppnå så stor
miljönytta till så låg samhällskostnad som möjligt (Vattenkraftens Miljöfond, 2020).
Utvinning av metaller och mineraler kategoriseras som en miljöfarlig verksamhet.
Verksamhetens påverkan på vatten regleras genom de miljötillstånd som verksamheterna har.
Verksamheterna täcker de finansiella kostnaderna för miljöåtgärder som krävs enligt villkoren
i miljötillstånden. Miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick 2018 till cirka 230 miljoner
kronor, medan de löpande miljöskyddskostnaderna för vatten uppgick till cirka 70 miljoner
kronor.

Vattnets värde
Som visats i detta kapitel är vatten en viktig resurs inom flera områden i samhället och i
samhällsekonomin. För att belysa värdet av vatten kan studier av nyttan användas där
vattenresurser värderas antingen kvalitativt eller kvantitativt. I följande text diskuteras
framförallt nyttan kopplat till dricksvatten.
Nyttan med god vattenkvalitet tas upp mer ingående i avsnittet Konsekvenser av
åtgärdsprogrammet i Åtgärdsprogram 2021–2027.
Nyttan med en hållbar vattenanvändning där miljökvalitetsnormerna följs har även
undersökts i de tre studier som vattenmyndigheterna tagit fram under 2018–2020; Analys av
samhällsekonomiska schablonvärden för fosforreduktion, Förstudie om det
samhällsekonomiska värdet av dricksvatten och Ekosystemtjänstkartläggning av
miljöanpassad vattenreglering. I förstudien om dricksvattnets samhällsekonomiska värde
undersöks möjliga metoder för värdering, utifrån andra studier gjorda i Sverige och andra
länder. I detta avsnitt kommer metoder för att uppskatta värdet av dricksvattnet gås igenom,
baserat på förstudien om det samhällsekonomiska värdet av dricksvatten.
Vatten kan ses som något ovärderligt, eftersom det inte finns förutsättningar för liv utan det.
Det är en direkt förutsättning för människor, djur och växter, och det finns inget substitut som
kan ersätta det.
Dricksvattnets optionsvärde, det vill säga värdet av att kunna nyttja en vattenförekomst för
dricksvatten i framtiden, kan därför vara oändligt högt. I studien föreslås en möjlig värdering
av optionsvärdet, baserat på avsaltningsanläggningar. Detta för att avsaltat havsvatten kan
ses som ett substitut till den mer konventionella metoden för dricksvattenframställning, där
grund- eller ytvatten används.
En av metoderna som undersöks är att beräkna resursräntan, vilket då anger dricksvattnets
bidrag till landets ekonomi (Vattenmyndigheten, 2020). Resursräntan visar det ekonomiska
överskott som uppnås i en sektor som använder sig av en naturresurs, efter att arbete och
kapital har gett ”normal” avkastning. Resursräntan är den extra avkastningen som en ägare
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av en resurs får och tjänar av en knapp tillgång, just på grund av att den är knapp. Om
resursräntan är negativ innebär det att sektorn är mindre lönsam än andra sektorer.
Beräkningar på resursräntan av vatten har gjorts i Holland och Australien. Där visar
beräkningarna ett negativt värde för resursräntan, vilket författarna till respektive studie tror
beror på att priset på dricksvattnet är reglerat. Att resursräntan antar ett negativt värde gör
metodiken oanvändbar.
En annan metod som undersöks för att uppskatta dricksvattnets direkta användarvärde är att
använda VA-taxan. Det är dock inte helt problemfritt, eftersom dricksvattenförsörjningen dels
är ett naturligt monopol, dels är prisreglerat. Producenten får inte göra några vinster och
priset som konsumenten betalar får inte överstiga producentens kostnader.

Samhällets vattenanvändning
Årligt vattenuttag
i miljoner m3
Vattnets värde för

Hushåll

Industri

Jordbruk

565

1 4772

75

22 545

58 932

2 993

-

68 6003

4 9004

-

13,25

1,76

sektorn i miljoner
kronor (beräknat
med VA-taxa)
Förädlingsvärde i
kronor per capita
(bidrag till BNP)
Miljöskatt i
miljarder kronor

Tabell 34 Beskrivning av sektorernas vattenanvändning, tillskott till BNP och miljöskatter relaterat till
vatten.
Som tydliggörs i Tabell 34 ovan står industrin för den största andelen av vattenanvändningen
i Sverige, med knappt 1,5 miljarder kubikmeter per år, eller 70 procent av den totala
vattenanvändningen. Hushållens vattenanvändning på 565 miljoner kubikmeter utgör 27
procent, och jordbruken utgör den minsta andelen (tre procent) med sin användning på 75
miljoner kubikmeter per år. Om den genomsnittliga VA-taxan skulle användas för att beräkna
marknadsvärdet av sektorernas vattenanvändning skulle vattnets värde för industrin uppnå
cirka 59 miljarder kronor. Siffran för hushåll skulle vara 23 miljarder kronor och för
jordbruket tre miljarder kronor.

Industrins totala vattenanvändning var 2 116 miljoner kubikmeter, varav 639 miljoner
kubikmeter utgjordes av havsvatten som framförallt används som kylvatten. Det ska också
nämnas att vattenanvändning och vattenuttag är två skilda saker. Vattenanvändning syftar till
den del av vattenuttaget som sedan också används i sektorn. Vattenuttaget är det totala
uttaget och omfattar exempelvis dräneringsvatten som avleds och sedan inte används.
Vattenanvändningen är en del av uttaget, och det som ingår i siffrorna här.
3 Avser industrierna SNI 07-35. 2016 stod de för 16 procent av det totala förädlingsvärdet i
Sverige
4 Förädlingsvärdet beräknat för jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01-03), för år 2016. Utgör
en procent av totalt förädlingsvärde per capita.
5 2016 stod industrin (SNI 07-35) för 14 procent av de totala miljöskattekostnaderna
6 Jordbrukets miljöskatter för 2017 (SCB, 2020b).
2
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Det finns flera problem med en sådan uppskattning av värdet, eftersom VA-taxan inte är en
fullt lämplig metod för samhällsekonomisk värdering, då det inte ger en total skattning av
värdet. Som nämnts tidigare i detta avsnitt så är dricksvatten speciellt på det sätt att dess
optionsvärde kan antas vara oändligt högt. Detta eftersom det är en direkt förutsättning för
allt liv och att det saknas substitut. VA-taxan kan ändå användas för att visa det lägsta
antagna värde för dricksvatten. Syftet med exempelberäkningen är att visa hur stor betydelse
som vatten av god kvalitet har för samhället i stort. Att det bidrar till produktion, tillväxt och
den samhälleliga välfärden samt vår överlevnad.
Den växande befolkningen i de södra distrikten innebär ökade belastningar för reningsverken
och en ökad efterfrågan på dricksvatten. I distrikt där det lokalt råder vattenbrist (exempelvis
på Öland i Södra Östersjöns vattendistrikt) kan detta få påtagliga effekter, och kan kosta
samhället stora pengar. Under 2016 drabbades Mörbylånga på Öland av vattenbrist och
behövde nödtransporter av vatten till hushållen som kostade kommunen totalt elva miljoner
kronor. Ett nytt vattenverk anlades för bättre skydd mot framtida vattenbrist. Vattenverket
som hanterar både avsaltning av havsvatten och rening av industrivatten kostade kommunen
ytterligare 130 miljoner kronor. Samma år drabbades även Vetlanda kommun av torka, med
sinade brunnar som följd. Räddningstjänsten körde ut vatten till de drabbade hushållen som
kom att kosta 90–180 kronor/kubikmeter.
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7

Miljökvalitetsnormer för vatten i Norra
Östersjöns vattendistrikt
När miljöbalken trädde i kraft 1999 infördes miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller.
Det var då ett nytt sätt att se på miljön och konsekvenserna av utsläpp och annan påverkan. I
stället för att enbart fokusera på utsläppsmängder från enskilda källor utgår normerna från
tillståndet i miljön. Vad kan människor och natur sammantaget utsättas för utan att ta alltför
stor skada?
()

Miljökvalitetsnormerna (MKN) tar alltså sikte på tillståndet i miljön. Miljökvalitetsnormerna
för vatten anger en lägsta godtagbar status som ska uppnås så att ekosystemen fungerar och
ekosystemtjänsterna bibehålls. Dessutom får statusen inte försämras på vägen dit – det så
kallade försämringsförbudet. Kraven som ställs genom systemet med miljökvalitetsnormer
förändras över tiden, i takt med att ny kunskap blir tillgänglig. Det medför att en
verksamhetsutövare måste vara beredd på att de lagliga förutsättningarna för verksamheten
kan komma att ändras, antingen på grund av ny kunskap eller för att miljöns status har
förändrats.
Det här kapitlet presenterar vattenmyndigheternas beslut om miljökvalitetsnormer och de
principer som gäller för normsättningen. Avsnittet förutsätter en viss förståelse och kunskap
om miljökvalitetsnormer för vatten. Du hittar mer information om normer på
vattenmyndigheterna.se och i vår skrift Verktyg för bättre vatten (Vattenmyndigheterna,
2019c) som du kan beställa via webbplatsen.
I det första avsnittet, 7.1, finns distriktets miljökvalitetsnormer och undantag presenterade i
tabeller. Avsnitt 7.2 beskriver förutsättningarna för kraftigt modifierade och konstgjorda
vattenförekomster. Avsnitt 7.3 förklarar grunderna för normsättningen och avsnitt 0 beskriver
hur undantag har använts i förhållande till olika typer av verksamheter i samhället som
påverkar vattenkvaliteten. Kapitlet avslutas med avsnitt 7.5 som redogör för hur avsteg från
försämringsförbudet är reglerat och hur vattenmyndigheterna hanterar sådan tillåten
försämring av vattenkvaliteten.

Senare samråd för områden som påverkas av vattenkraft
Alla anmälda anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna
miljövillkor enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)
(Regeringskansliet, 2020). Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ska bedrivas i den prioriteringsordning som
behövs för att genomföra NAP under perioden 2022–2039. Tidsplanen för detta arbete skiljer
sig från arbetet med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt
modifierade och naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den
senare delen av samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att
ha särskilt fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024.
(

)

Dessutom har samtliga länsstyrelser under 2020 ett regeringsuppdrag att uppdatera
bevarandeplaner för de Natura-2000-områden som påverkas av vattenkraft och omfattas av
omprövning enligt NAP. Genom att samrådstiden senareläggs kan de uppdaterade
bevarandeplanerna tas med i beslutsunderlaget för kvalitetskraven.
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7.1 Miljökvalitetsnormer i Norra Östersjöns
vattendistrikt
I detta avsnitt finns en sammanställning av miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten i
Norra Östersjöns vattendistrikt och en jämförelse med de normer som gällde sexårsperioden
2016–2021. Kartor och detaljerad information om gällande miljökvalitetsnormer för respektive
vattenförekomst finns i databasen VISS (VISS 2020) Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i
Norra Östersjöns vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Västmanlands läns
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.
Utgångspunkten vid normsättningen är den miljökvalitet som råder i vattenförekomsten. Det
beskrivs i kapitel 3, ”Tillstånd och påverkan”, som ger en översikt över miljöpåverkan och
status för vattenkvaliteten i distriktets vattenförekomster.
Diagram 37 visar förändringen jämfört med sexårsperioden 2016–2021 när det gäller andel
vattenförekomster med tidsfrist för att uppnå god status för vattenkvaliteten till respektive år
2021, 2027 och efter 2027.

Diagram 37 Andel vattenförekomster med miljökvalitetsnormen god status/potential till 2015, 2021,
2027 och efter 2027. Jämförelse mellan sexårsperioderna 2016–2021 och 2021–2027 i Norra Östersjöns
vattendistrikt (uttag ur (VISS) 2020-MM-DD). Antalet vattenförekomster med lägre kvalitetskrav
(mindre stränga krav) redovisas i tabellerna 7.1–7.5 nedan [Diagrammet kommer att uppdateras inför
samråd]
[Kommentarer till diagrammet kommer under senare delen av samrådet (efter 1 mars) när
underlaget för vattenkraft finns med i statistiken]
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Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Grundvattenförekomster redovisas i Tabell 35 och Tabell 36 med antal undantag för
kvantitativ respektive kemisk status.

MKN för kvantitativ status i grundvattenförekomster
MKN för kvantitativ status
God kvantitativ status
God kvantitativ status med
tidsfrist till 2021
God kvantitativ status med
tidsfrist till 2027
Totalt antal
grundvattenförekomster

Förvaltningscykel

Förvaltningscykel

2016–2021

2021–2027

574

635

0

0

0

10

574

645

Tabell 35 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kvantitativ status i grundvattenförekomster i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS 2020).

MKN för kemisk status i grundvattenförekomster
MKN för kemisk

Förvaltningscykel

Förvaltningscykel

grundvattenstatus

2016–2021

2021–2027

God kemisk status

574

625

9

21

6

0

10

20

0

0

0

0

574

645

God kemisk status men halten
överskrider utgångspunkt för
att vända trend för ett eller
flera ämnen
God kemisk status med
tidsfrist till 2021 för ett eller
flera ämnen
God kemisk status med
tidsfrist till 2027 för ett eller
flera ämnen
God kemisk status med
tidsfrist till 2033 eller senare
för ett eller flera ämnen
Kemisk status med mindre
strängt krav för ett eller flera
ämnen
Totalt antal
grundvattenförekomster

Tabell 36 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kemisk status i grundvattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS 2020).
Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på kvantitet har
ökat. Förändringen beror på försämring i vattenmiljön, ändrad övervakning och ändrade
metoder för bedömning av status. De ämnen som orsakar otillfredsställande kemisk status är
framförallt bekämpningsmedel, klorid, kväveföreningar, fosfat, arsenik och PFAS11.
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Konsekvensen blir att antalet grundvattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå
god kvantitativ respektive kemisk status har ökat från 10 till 30 i distriktet i jämförelse med
föregående förvaltningscykel.
Tidsfrister tillämpas till 2027 respektive bortom 2027 baserat på kunskap om påverkan,
möjliga åtgärder och beräknad återhämtningstakt. Mer om undantag och normsättning för
grundvatten beskrivs i avsnitt 7.3.
Antalet grundvattenförekomster med stigande halter av något förorenande ämne utan att
status klassats som otillfredsställande har ökat jämfört med föregående förvaltningscykel.
Förändringen kan förklaras i likhet med ovan kopplat till kemisk och kvantitativ status.

Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvatten
Samtliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 37 med antal undantag för kemisk status.
Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god kemisk status har ökat i
jämförelse med sexårsperioden 2016–2021.
För kemisk status överskrids gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar
(PBDE) i alla vattendistriktets ytvattenförekomster och de uppnår därmed inte god status. I
likhet med föregående sexårsperiod omfattas samtliga ytvattenförekomster av ett mindre
strängt kvalitetskrav för kemisk status avseende kvicksilver och PBDE.
Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som
inte uppnår god kemisk status lite högre i nuvarande sexårsperiod 2016–2021 än under
föregående sexårsperiod. Det är också något fler ämnen som bidragit till en sänkning av
kemisk status. Bidragande orsaker kan vara både ändrade kunskapsunderlag och metoder
såväl som verkliga ändringar i miljön. Under sexårsperioden 2016–2021 har också 12 nya
prioriterade ämnen tillkommit för bedömning.
Detta får till följd att antalet vattenförekomster som fått den övergripande normen god
kemisk status fortfarande är hög. Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist för att
uppnå god kemisk status har dock ökat i jämförelse med föregående sexårsperiod.
Skäl för tidsfrist till 2027 respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under
rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering av tidsfrister efter 2027.
Liksom föregående sexårsperiod gäller mindre stränga kvalitetskrav för kemisk status
avseende kvicksilver och PBDE i stort sett i alla ytvattenförekomster i landet.
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MKN för kemisk status i ytvattenförekomster
Kemisk

Alla vatten

Alla vatten

Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

ytvattenstatus

2016–2021

2021–2027

2021–2027

2021–2027

2021–2027

1214

1175

379

676

120

0

86

41

33

12

40

0

0

0

0

57

97

15

38

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1214

1326

428

731

167

1214

1326

428

731

167

God kemisk status
(exklusive
kvicksilver och
PBDE)
God kemisk status
2027 (ämnen 34–
45)*
God kemisk status
med tidsfrist till
2021 för ett eller
flera ämnen
(exklusive
kvicksilver och
PBDE)
God kemisk status
med tidsfrist till
2027 för ett eller
flera ämnen
(exklusive
kvicksilver och
PBDE)
God kemisk status
med tidsfrist efter
2027 för ett eller
flera ämnen
(exklusive
kvicksilver och
PBDE)
Kemisk status
med mindre
strängt krav för ett
eller flera ämnen
(exklusive
kvicksilver och
PBDE)
Kemisk status
med mindre
strängt krav för
kvicksilver och
PBDE
Totalt antal
vattenförekomster

Tabell 37 Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS 2020). Här ingår alla naturliga,
kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten.
*Prioriterade ämnen nr 34–45 förklaras i avsnitt 7.3, stycket om naturliga ytvatten.
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Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvatten
Naturliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 38 med antal undantag för ekologisk status.

MKN för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster
Ekologisk status
Hög ekologisk
status
God ekologisk
status
God ekologisk
status 2021*
God ekologisk
status 2027
God ekologisk
status efter 2027
Måttlig ekologisk
status
Måttlig ekologisk
status 2027
Totalt antal
vattenförekomster

Alla

Alla

naturliga

naturliga

ytvatten

ytvatten

2016–2021

2021–2027

6

Naturliga

Naturliga

Naturliga

vattendrag

sjöar

kustvatten

2021–2027

2021–2027

2021–2027

5

0

5

0

206

182

57

125

0

0

0

0

0

0

688

589

383

164

42

0

527

279

129

119

11

11

3

4

4

0

1

1

0

0

0

2

0

0

2

Tabell 38 Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS 2020).
*Avser enbart tidsfrister som beslutades 2016 och gällde till 2021.
Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god ekologisk status har
främst ökat i jämförelse med sexårsperioden 2016–2021. Skäl för tidsfrist till 2027 respektive
bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering
av tidsfrister efter 2027.
I sexårsperioden 2016–2021 har andelen vattenförekomster med god eller hög ekologisk status
minskat och andelen med måttlig eller sämre ekologisk status har ökat i. Även om man tar
hänsyn till förändringar i indelningen av vattenförekomster är det en försämrad utveckling.
Bidragande orsaker kan vara ändrade kunskapsunderlag och metoder såväl som verkliga
ändringar i miljön. En noggrannare beskrivning av anledningarna till förändringarna kommer
att finns i kapitel 3, Tillstånd och påverkan.
Detta innebär att antalet vattenförekomster som fått den övergripande normen hög eller god
status har minskat. Antalet vattenförekomster med tidsfrist till senare än 2027 har ökat.
Antalet vattenförekomster med mindre strängt krav avseende ekologisk status har ökat som
framgår av Tabell 38, se även koppling till typ av påverkan i Tabell 41–43.
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Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda
vatten (KV)
Konstgjorda ytvattenförekomster redovisas i Tabell 39 med antal undantag för ekologisk
potential.

MKN för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster
Alla

Alla

Ekologisk

konstgjorda

konstgjorda

potential

vatten

vatten

2016–2021

2021–2027

Konstgjorda

Konstgjorda

vattendrag

sjöar

2021–2027

2021–2027

5

4

1

5

4

1

God ekologisk
potential
God ekologisk
potential 2021

2

God ekologisk
potential 2027
God ekologisk
potential efter
2027
Måttlig ekologisk
potential
Måttlig ekologisk
potential 2027
Otillfredsställande
ekologisk
potential
Otillfredsställande
ekologisk
potential 2027
Dålig ekologisk
potential
Dålig ekologisk
potential 2027
Totalt antal
konstgjorda

2

vattenförekomster

Tabell 39 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS 2020).

Vattenmyndigheternas översyn av konstgjorda vattenförekomster innebär att 5 fler
vattenförekomster har förklarats som konstgjorda i distriktet jämfört med sexårsperioden
2016–2021. Läs mer om förklarande av konstgjorda vatten i avsnitt 7.2.

140

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt
modifierade vatten (KMV)
Kraftigt modifierade ytvattenförekomster redovisas i Tabell 40 med antal undantag för
ekologisk potential.

MKN för ekologisk potential i kraftigt modifierade vatten
[Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april]
Ekologisk
potential

Alla kraftigt

Alla kraftigt

Kraftigt modifierade

Kraftigt

modifierade vatten

modifierade vatten

vattendrag

modifierade sjöar

2016–2021

2021–2027

2021–2027

2021–2027

God ekologisk
potential
God ekologisk
potential 2021
God ekologisk
potential 2027
God ekologisk
potential efter
2027
Måttlig ekologisk
potential
Måttlig ekologisk
potential 2027
Otillfredsställande
ekologisk
potential
Otillfredsställande
ekologisk
potential 2027
Dålig ekologisk
potential
Dålig ekologisk
potential 2027
Totalt antal
kraftigt
modifierade
vattenförekomster

Tabell 40 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS [datum].
[Kompletteras till senare samråd 1 mars:] Text här som kommenterar utvecklingen av undantag
avseende KMV jämfört med förra cykel och utvecklingen av antalet KMV i distriktet. Samt
hänvisa till kap 7.2 om förklarande av KMV.

Undantag per miljöproblem och typ av påverkan
Tabell 41–44 redovisar antal grundvattenförekomster (a), vattendrag (b), sjöar (c) och
kustvattenförekomster (d) med undantag i förhållande till typ av miljökonsekvens och typ av
påverkan i Norra Östersjöns vattendistrikt. En vattenförekomst kan omfattas av undantag
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relaterat till flera olika typer av påverkan. Summan av vattenförekomster med undantag kan
därför bli fler än antalet berörda vattenförekomster. Ett undantag är antingen en tidsfrist eller
ett mindre strängt krav.

Grundvattenförekomster med undantag
Skada
Förändr
Miljökonsekvens/
Påverkans
källa

Miljö

Närings

Klorid/S

gifter

ämnen

ulfat

ade
grundvatten
nivåer

på
Salt-

förbund

vatten-

na

inträng-

ytvatten

ning

eller

Övrigt

landmilj
öer

Jordbruk

3

Skogsbruk
Samhälls-byggnad/

5

Infrastruktur
Vattenuttag

10

2

Avlopps-hantering
Industri
Förorenade
områden (EBH)

2
10

3

Annat

Tabell 41 Antal grundvatten med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS 2020).

Vattendrag med undantag
Miljökonsekvens/

Över-

För-

Påverkanskälla

gödning

surning

Jordbruk

325

Skogsbruk

Särskild

Prio.äm

Fysisk

a

nen

påverka

förorena

(exkl. Hg

n

nde

och

ämnen

PBDE)

349
3

Kvicksilver

PBDE

4

93
Komplett

Vattenkraft

eras
senare

Samhällsbyggnad/
Infrastruktur

113

397

3

5

19

1

4

2

7

6

3

3

31

13

9

3

731

731

Vatten-försörjning
Avlopps-hantering
Industri
Förorenade
områden (EBH)

3
330
2

2

Atmosfärisk
deposition
Annat

26

Tabell 42 Antal vattendrag med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS 2020).
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Sjöar med undantag
Miljökonsekvens/

Över-

För-

Påverkanskälla

gödning

surning

Särskild

Prio.äm

Fysisk

a

nen

påverka

förorena

(exkl. Hg

n

nde

och

ämnen

PBDE)

Jordbruk

154

11

Skogsbruk

1

13

Kvicksilver

PBDE

3

Komplett
Vattenkraft

eras
senare

Samhällsbyggnad/

86

Infrastruktur

129

Vatten-försörjning

11

20

2

Avlopps-hantering

155

17

6

3

3

Industri

2

2

9

1

2

29

27

12

2

428

428

Förorenade
områden (EBH)
Atmosfärisk

6

deposition
Annat

66

11

4

Tabell 43 Antal sjöar med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i Norra
Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04.

Kustvattenförekomster med undantag
Särskilda
Miljökonsekvens

Över-

För-

Fysisk

förorena

/ Påverkanskälla

gödning

surning

påverkan

nde
ämnen

Jordbruk

69

Skogsbruk

24

Prioämnen
(exkl. Hg
och

Kvicksilver

PBDE

PBDE)

1
Komplet-

Vattenkraft

teras
senare

Samhällsbyggnad
/ Infrastruktur

50

Vattenförsörjning

87

11

40

1

Avloppshantering

62

8

4

2

Industri

2

2

4

2

7

35

8

1

167

167

Förorenade
områden (EBH)
Atmosfärisk
deposition
Annat

145

2

1

Tabell 44 Antal kustvattenförekomster med undantag i förhållande till påverkanskällor och
miljökonsekvenser i Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-02.
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Dominerande miljöproblem i Norra Östersjöns vattendistrikt som föranleder undantag för
grundvatten är miljögifter, förändrade grundvattennivåer och påverkan från klorid och sulfat.
Det beror i huvudsak på påverkan av förorenade områden, vattenuttag och infrastruktur.
För ytvatten dominerar undantag kopplade till miljöproblemen övergödning, fysisk påverkan
(flödesförändringar och/eller morfologiska förändringar och kontinuitet) och miljögifter.
För sjöar och vattendrag är jordbruk, avloppshantering, industri, urban markanvändning och
de påverkanskällor som orsakar flest undantag kopplat till övergödning. I kustvatten beror
undantagen främst på påverkan från omgivande vatten och jordbruk.
Markavvattning inom jordbruk, urban markanvändning och infrastrukturer är orsaken till de
flesta undantagen för fysisk påverkan.
Utfallet av antalet undantag för miljögifter visar att atmosfärisk deposition av kvicksilver och
PBDE är den påverkanskällan som orsakar majoriteten av undantagen i distriktet. Därefter
förorenade områden, diffusa källor från infrastruktur och urban markanvändning.
Undantagen för SFÄ är orsakade av bland annat avloppshantering, industri och jordbruk.
En skillnad under denna sexårsperiod 2016–2021 jämfört med föregående sexårsperiod är att
tillämpning av mindre strängt krav tillämpas i större utsträckning än tidigare. Mindre strängt
krav har tillämpats för fysisk påverkan av tätortsbebyggelse och vattenförsörjning samt
näringspåverkan från avloppsreningsverk. I tidigare sexårsperioder har mindre stränga krav
tillämpats för hamnanläggningar och sanerade områden. Denna typ av påverkan och skälen
för mindre strängt krav beskrivs i avsnitt 0 under rubrikerna Samhällsbyggnad och
transportinfrastruktur, Vattenförsörjning Avloppshantering och Industrier, förorenade
områden och annan kemisk påverkan.

Avsteg från försämringsförbudet
Här redovisas de vattenförekomster där avsteg från försämringsförbudet har tillåtits i Norra
Östersjöns vattendistrikt enligt 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen (SFS
2004:660). I redovisningen anges om beslutet gäller en ny verksamhet eller en ny åtgärd,
vilken påverkanstyp som är aktuell, vilken kvalitetsfaktor eller parameter som får försämras
och skälen till att prövningsmyndigheten/kommunen tillåtit verksamheten eller åtgärden.
Besluten om tillåtande finns som referens till berörd vattenförekomst i VISS och fullständig
information om respektive ärende går att hämta från Västmanlands läns diarium.
I avsnitt 7.5 förklaras vad avsteg från försämringsförbudet innebär och vilka villkor som
måste vara uppfyllda för ett sådant beslut.
Under 2016–2021 har vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt inte tillämpat
något undantag för ny verksamhet eller åtgärd enligt 4 kap 11§
vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).

7.2 Förklarande av kraftigt modifierade och
konstgjorda vatten
Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster är särskilda ytvattenkategorier som
är antingen vattendrag, sjöar eller kustvatten. Människan har fysiskt förändrat eller skapat
dem för att de ska ge en samhällsnytta. Detta regleras i vattenförvaltningsförordningen 4 kap.
3 § och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2017:20 .
(

(
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För att förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad krävs en stegvis beslutsprocess
där följande bedömningar ingår:

•
•
•
•

Är vattenförekomsten väsentligt fysiskt förändrad på grund av mänsklig påverkan och
riskerar därför att inte uppnå god ekologisk status?
Leder åtgärder för att nå god ekologisk status till betydande negativ påverkan på en
samhällsnyttig verksamhet eller på andra värden i miljön?
Kan samhällsnyttan som verksamheten ger nås på annat sätt som är bättre för miljön?
Leder den fysiska förändringen till att målen i annan gemenskapslagstiftning inte nås
(exempelvis art- och habitatdirektivet)?

Alla steg måste gås igenom för att en vattenförekomst ska förklaras som konstgjord eller
kraftigt modifierad. Havs- och vattenmyndighetens vägledning för 4 kap. 3 §
vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten beskriver varje steg i detalj
(Havs- och vattenmyndigheten, 2015b).
För konstgjorda vatten är processen likartad. Ett konstgjort vatten ska ha skapats för samma
typ av samhällsnyttiga verksamheter som kan vara skäl för förklarande av kraftigt
modifierade vatten. Den stora skillnaden mellan konstgjorda och kraftigt modifierade vatten
är att konstgjorda vatten är skapade där det endast fanns landmiljöer tidigare. Det finns inte
någon koppling till en ursprunglig naturlig ytvattenförekomst och det är därför inte relevant
att bedöma åtgärder för att nå god ekologisk status. Däremot kan vattenmyndigheterna
bedöma hur åtgärder för att förbättra vattenmiljön skulle påverka den aktuella verksamheten.

Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster Efter 1 mars 2021 30
Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

Summa

Antal kraftigt
modifierade
vattenförekomster
Antal konstgjorda
vattenförekomster

Tabell 45 Antal kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt (uttag ur VISS [datum]). [Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april]

Kraftigt modifierade vattenförekomster
Vattenkraft
Alla Sveriges anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna
miljövillkor, de flesta enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften
(NAP) under perioden 2022–2039 (Regeringskansliet, 2020).
Vattenförekomster som påverkas av anläggningar för vattenkraft som omfattas av NAP och är
planerade att prövas i domstol under perioden 2022–2024 är prioriterade för eventuellt
förklarade som kraftigt modifierade vattenförekomster och en fördjupad översyn av
normsättningen. Tidsplanen för detta arbete avviker från arbetet med övriga normer. Förslag
till miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster
påverkade av vattenkraftsverksamheter som planeras att omprövas 2022–2024 går ut på
samråd 1 mars till 30 april 2021. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade
vattenförekomster och normsättning vid påverkan av vattenkraft i avsnitt 0 nedan.
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Jordbrukets fysiska påverkan
Vattenförekomster med påverkan av markavvattning för jordbruk kan förklaras som kraftigt
modifierade och vara aktuella för mindre stränga krav. Vattenmyndigheten har ännu inte
bedömt förutsättningarna för detta, på grund av:

•
•

Brist på tillräckliga och tillförlitliga underlag för att bedöma markavvattningars
påverkan på hydrologiska och morfologiska förhållanden och vid vilken nivå som
förbättringsåtgärder ger en betydande negativ påverkan på jordbruket.
Brist på resurser och vedertagna metoder för att göra väl underbyggda avvägningar
mellan behovet av åtgärder för att uppnå en god vattenstatus och behovet av
markavvattningsanläggningar för att säkerställa jordbruksproduktion.

En särskild tidsplan för att genomföra detta arbete kommer att tas fram. Den kommer att
baseras på tidsplanen för vägledningsarbetet från Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade vattenförekomster och
normsättning vid påverkan av markavvattning i avsnitt 0.

Övrig fysisk påverkan
Vattenmyndigheterna har tagit fram ett underlag för bedömning av vilka övriga typer av
verksamheter som kan anses vara skäl för att förklara en vattenförekomst som kraftigt
modifierad eller konstgjord (Vattenmyndigheterna, 2018; 2020ρ).
Utgångspunkten har varit verksamheter och intressen som har stöd i nationella vägledningar,
definierade som viktiga värden eller kvalitéer inom EU eller nationellt, eller som omfattas av
någon form av rättsligt utpekande eller skydd som till exempel riksintressen. Utpekanden ska
ha genomgått remiss och samråd med nationella myndigheter och/eller har stöd av några
särskilda bestämmelser i miljöbalken eller annan relevant lagstiftning. Det kan vara till
exempel transportinfrastruktur, energiproduktion, energidistribution, kulturmiljövärden,
totalförsvaret, vattenförsörjning, tätortsbebyggelse, översvämningsskydd och vattentäkter.
Dessa samhällsintressen skulle kunna vara skäl för att förklara vattenförekomster som kraftigt
modifierade, men villkoren för ett sådant förklarande är hittills inte uppfyllda. I många fall
behöver underlagen för statusklassificering av hydrologi och morfologi utvecklas och
preciseras med högre tillförlitlighet.
Förklarandet av fler kraftigt modifierade vattenförekomster försvåras också av att det i de
flesta fall finns påverkan från flera olika verksamheter inom samma vattenförekomst.
Multipel påverkan och väntan på effekt av åtgärder mot exempelvis övergödning och
miljögifter försvårar och fördröjer bedömningen av den fysiska påverkans betydelse för
ekosystemets biologiska status.
Läs mer i avsnitt 7.3 om mindre stränga krav vid fysisk påverkan och i avsnitt 0 om
normsättning vid påverkan av bebyggelse och transportinfrastruktur.

Översyn av konstgjorda vattenförekomster
Vattenmyndigheterna har gjort en översyn av vattenförekomster som varit felaktigt hanterade
som naturliga vatten trots att de borde har varit förklarade som konstgjorda
vattenförekomster från början.
Någon detaljerad vägledning kring utpekande och normsättning av konstgjorda vatten finns
inte, men det behandlas i EU-vägledningen för vattenförvaltningen, i (CIS Guidance No.4) och

146

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

(CIS Guidance No.37). Kriterier för hur miljökvalitetsnormer ska tillämpas för ekologisk
potential i konstgjorda vatten behöver vidareutvecklas. Tillsvidare har dessa
vattenförekomster förklarats som konstgjorda med tidsfrist till 2027, med skälet att det inte är
tekniskt möjligt att uppnå god ekologisk potential tidigare.

7.3 Grunder för normsättningen
Utgångspunkten vid normsättning är den vattenkvalitet (status) som råder i
vattenförekomsten vid tidpunkten för beslutet om miljökvalitetsnormen. Hur vattnets status
har klassificerats beskrivs i kapitel 3 Tillstånd och påverkan i vattendistriktet. Den status som
gäller som utgångspunkt för normsättningen är den bästa bedömning av vattnets kvalitet som
har varit möjlig att göra till tidpunkten för normbeslutet. Till kommande klassificeringar
förväntas i många fall en förbättring av vattnets status, vilket är nödvändigt om
miljökvalitetsnormen god status ska nås inom utsatta tidsfrister. Försämring av vattnets status
är i princip inte tillåtet. Avsteg från försämringsförbudet kan bara tillåtas under vissa
särskilda omständigheter som beskrivs i avsnitt 7.5.
Inför sexårsperioden 2021–2027 har gällande föreskrifter om miljökvalitetsnormer,
statusklassificering och kartläggning (SGU-FS 2013:2; HVMFS 2019:25; HVMFS 2017:20),
generella vägledningar för undantag (Havs- och vattenmyndigheten, 2014) och kraftigt
modifierade vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b), specifik vägledning för kraftigt
modifierade vatten som berörs av vattenkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2016c), samt
EU-gemensamma vägledningar (Guidance Documents), som beskriver vad Sverige förväntas
rapportera 2022, varit styrande för arbetet med normsättning. Vattenmyndigheterna har
utgått från dessa dokument och tagit fram metoder för normsättning per påverkanstyp.
Metoderna har varit ett stöd för länsstyrelsernas beredningssekretariat och samtidigt
dokumenterat arbetssättet
För ekologisk status gäller den miljökvalitetsnorm som motsvarar den sammanvägda status
som förväntas kunna uppnås i vattenförekomsten. Normen anger även vilken eller vilka
kvalitetsfaktorer som ligger till grund för undantaget. Även om det råder ett mindre strängt
krav för den sammanvägda statusen, baserat på den kvalitetsfaktor som ligger till grund för
undantaget, ska god status nås för varje annan kvalitetsfaktor som enligt vattenmyndighetens
bedömning kan uppnå god status genom rimliga åtgärder. För kemisk status fastställs den
övergripande normen alltid till god kemisk status, men med undantag för de parametrar
(ämnen) som omfattas av tidsfrist eller mindre strängt krav.
Övergripande principer och avvägningar för normsättningen är samlade i Kompletterande
riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021–2027 (Vattenmyndigheterna, 2020c).

Övriga vatten
Övrigt vatten, som inte uppfyller kriterierna för att utgöra vattenförekomster, omfattas inte av
beslutade miljökvalitetsnormer. Påverkan på sådana vatten får dock inte riskera att försämra
eller motverka nödvändiga förbättringar i statusen för anslutande vattenförekomster. Det ska
också betonas att övriga vatten ingår fullt ut i myndigheternas miljömåls- och åtgärdsarbete
och omfattas av samma grundläggande skydd enligt de allmänna hänsynsreglerna och
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 2–4 kapitlet.

Grundvatten
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) ska vattenmyndigheterna besluta om
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miljökvalitetsnormer bara för grundvattenförekomster som enligt kartläggning och analys
riskerar att inte uppnå god grundvattenstatus eller riskerar att försämras.
Vattenmyndigheterna har ändå valt att besluta om miljökvalitetsnormer för samtliga
grundvattenförekomster. Samverkan om hanteringen har skett med SGU. För de
grundvattenförekomster där det inte föreligger någon risk beslutas normen till god kemisk
respektive kvantitativ grundvattenstatus. Syftet är att säkerställa att principen om
försämringsförbudet upprätthålls. Det blir dessutom en konsekvent hantering i förhållande
till hur normerna för ytvattenförekomster beslutas.
Grundvatten klassificeras utifrån kvantitativ och kemisk status. Utgångspunkten vid
normsättningen är den vattenkvalitet som råder i vattenförekomsten. För vattenförekomster
med god kemisk status gäller normen god kemisk status. För vattenförekomster med
otillfredsställande kemisk status gäller normen god kemisk status med undantag för de
parametrar (ämnen) som gör att god status inte uppnås. Undantag kan vara antingen tidsfrist
att nå god status eller ett mindre strängt krav än god status för den aktuella parametern.
För kemisk grundvattenstatus uppfylls artikel 4b i vattendirektivet genom besluten om
miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheterna har därför fastställt riktvärden för parametrar
enligt SGU:s förslag (bilaga 2 och 4 i föreskrifterna om kvalitetskrav för vattenförekomster i
respektive distrikt).
För ämnen med ökande halt, där halten riskerar att så småningom överstiga riktvärdet, gäller
en särskild norm (halt) som utgångspunkt för att vända trenden. Det innebär krav på åtgärder
och syftet är att bryta trenden innan otillfredsställande status uppstår. Vattenmyndigheterna
har fastställt halterna för utgångsvärden för att vända trend enligt SGU:s föreskrifter.
God kvantitativ status innebär att uttaget av grundvatten inte överskrider nybildningen. God
kvantitativ status säkrar tillräckliga grundvattenmängder och förhindrar inträngning av
förorenande ämnen. Vid obalans tillämpas undantag för kvantitativ status.
Sammanfattningsvis finns tre typer av miljökvalitetsnormer för grundvatten:

•

god kvantitativ grundvattenstatus

•

god kemisk grundvattenstatus

•

utgångspunkt för att vända trend.

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga
krav”.

Naturliga ytvatten
Utgångspunkten vid normsättning i ytvattenförekomster är den vattenkvalitet som råder i
vattenförekomsten enligt klassificering av ekologisk och kemisk status. För vattenförekomster
med hög eller god ekologisk status gäller miljökvalitetsnorm hög respektive god status. För
vattenförekomster med måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status gäller undantag
som anges för den övergripande, sammanvägda ekologiska statusen, men som kopplas till
den kvalitetsfaktor och typ av påverkan som orsakar att den ekologiska statusen är sämre än
god. Det innebär att miljökvalitetsnormen anger vilken sammanvägd ekologisk status som ska
uppnås, och till när. För enskilda kvalitetsfaktorer framgår eventuella förbättringsbehov av
särskilda preciserade beskrivningar.
Vid tidsfrist anger normen vilket år god status senast ska uppnås. Vid mindre stränga krav
anger normen vilken status som ska uppnås, till exempel måttlig, otillfredsställande eller dålig
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ekologisk status och till vilket år. Om det mindre stränga kravet redan är uppnått gäller
kravet utan årtal.
För kemisk ytvattenstatus gäller övergripande norm god kemisk status, oavsett om det finns
ämnen som överskrider gränsvärdena eller inte. Undantag tillämpas sedan per ämne och
kopplas till typ av påverkan.
Vissa av de prioriterade ämnen som definierar kemisk status har tillkommit på grund av
genomförandet av ett senare direktiv. De är angivna med nummer 34–45 i bilaga 6 till HVMFS
2019:25 . För dessa ämnen gäller som huvudregel att god kemisk status ska uppnås vid en
senare tidpunkt än 20157. Tidpunkten (målåret) är 2027 vilket innebär att beslut om eventuell
tidsfrist för att nå god kemisk status inte är aktuellt förrän det visar sig att det inte går att nå
målet till 2027. De ämnen som omfattas av det senare målåret är dikofol, PFOS
(perfluoroktansulfonat), kinoxifen, dioxiner och dioxinlika föreningar, aklonifen, bifenox,
cybutryn (irgarol), cypermetrin, diklorvos, HBCD (hexabromcyklododecan), heptaklor och
heptaklorepoxid samt terbutryn.
(

)

Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för naturliga
ytvatten:

•

god ekologisk ytvattenstatus

•

god kemisk ytvattenstatus.

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga
krav”.

Kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten
För kraftigt modifierade vatten och konstgjorda vatten tillämpas inte samma krav på
ekologisk status som för naturliga ytvattenförekomster. De ska i stället uppnå god ekologisk
potential som kan sägas vara en parallell miljökvalitetsnorm till god ekologisk status, men som
tillåter en viss negativ påverkan på vattenmiljön av den verksamhet som är orsak till att
vattenförekomsten förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. Maximal ekologisk
potential är referenstillståndet för kraftigt modifierade vatten. Det innebär det ekologiska
tillstånd som skulle råda om alla rimliga förbättringsåtgärder mot fysisk påverkan sattes in.
Med rimliga åtgärder menas alla åtgärder som är genomförbara utan att orsaka en betydande
negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort.
God ekologisk potential skiljer sig från maximal ekologisk potential genom att endast de
åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta behöver genomföras. Det motsvarar då det
ekologiska tillstånd som kan uppnås med rimliga åtgärder och innebär att det ska finnas en
viss ekologisk funktion. Om åtgärder för att uppnå god ekologisk potential bedöms vara
omöjliga eller orimligt kostsamma kan undantag tillämpas på samma sätt som för ekologisk
status enligt avsnitten nedan om tidsfrister och mindre stränga krav.
Miljökvalitetsnormen god ekologisk potential är inte ett undantag, och anpassningen av
normen gäller bara de hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer
som direkt påverkas av den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten
förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. För kemisk status och för alla övriga

7

4 kap. 4 § första stycket 2 och 3 vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
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kvalitetsfaktorer inom den ekologiska statusen, exempelvis näringsämnen och miljögifter,
gäller samma krav som för naturliga vatten.
Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för kraftigt
modifierade och konstgjorda ytvatten:

•

god ekologisk potential

•

god kemisk ytvattenstatus.

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga
krav”.

Tidsfrister
Det ursprungliga målet enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) var att god status
skulle ha uppnåtts i alla vattenförekomster till 2015. Möjlighet att skjuta upp tidpunkten när
god status ska uppnås gäller två förvaltningscykler, först till 2021 och därefter till 2027, genom
beslut om undantag i form av tidsfrist. Tidsfrist innebär att god vattenstatus ska uppnås men
vid en senare tidpunkt än 2015. Tidsfristens längd baseras på vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt, och naturens förmåga att återhämta sig.
(

)

Tidsfrist av tekniska skäl motiveras av att:

•
•
•
•

orsaken till de negativa effekterna på vattenförekomsten är okänd och övervakning för
att verifiera status och påverkan behöver göras innan lämpliga åtgärder kan vidtas
det finns praktiska begränsningar av administrativ natur som till exempel projektering
och upphandling av åtgärder eller en tidskrävande tillståndsprocess för en verksamhet
som påverkar vattenförekomsten
det inte finns någon känd teknisk lösning ännu för att åtgärda påverkan men en sådan
förväntas utvecklas
problemet inte kan lösas på grund av bristen på åtgärder i andra länder.

Tidsfrist av ekonomiska skäl motiveras av:

•

otillräcklig lagstiftning

•

otillräckliga resurser för offentlig finansiering

•

otillräcklig administrativ kapacitet.

Med tanke på att vattendirektivet skulle ha varit infört 2004 i EU-länderna är det inte rimligt
att använda ekonomiska skäl som motivering för tidsfrist längre än till 2021, eftersom den
bortre tidpunkten för att uppnå god vattenstatus som huvudregel är 2027. Vidare har en
bedömning kunnat göras om det skulle medföra orimliga kostnader att genomföra åtgärder
under endast en förvaltningscykel. Det kan vara mer kostnadseffektivt att genomföra
åtgärderna successivt under flera förvaltningscykler. Det är dock inte längre möjligt att
fördela åtgärdskostnaderna på mer än en förvaltningscykel, eftersom det inte går att förlänga
tiden för att uppnå god vattenstatus längre än till 2027 med hänvisning till tekniska eller
ekonomiska skäl.
Den enda motivering som kan ligga till grund för tidsfrist senare än 2027 är då det behövs
längre tid för att åstadkomma en naturlig återhämtning. Tidsfrister med motivering utifrån
naturens förmåga att återhämta sig tar hänsyn till att det finns en naturlig tröghet i
ekosystemen som omöjliggör en snabb förbättring av vattenförekomstens status. Detta ger en
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tidsförskjutning efter genomförd åtgärd eller när påverkan upphört tills det får genomslag i
miljön så att vattenkvaliteten förbättras.
Baserat på ovanstående resonemang gäller undantag i form av tidsfrist till 2027 i de fall det
inte varit tekniskt möjligt att uppnå god status till 2021, och tidsfrist till 2027, 2033, 2039 eller
2045 när åtgärder är genomförda men naturens återhämtning tar tid.
Mer om hur tidsfrister har tillämpats vid olika typer av påverkan följer i avsnittet ”Hantering
av tidsfrister efter 2027”, samt i avsnitten 7.1 (med statistik över tidsfrister i distriktet) och 0
om normsättning vid särskilda typer av påverkan.

Mindre stränga krav
Undantag i form av mindre strängt krav innebär att det övergripande målet om god status
inte behöver uppnås. Mindre strängt krav gäller när det är omöjligt eller skulle innebära
orimliga kostnader att uppnå god status i vattenförekomsten. Ett villkor är att påverkan på
vattenkvaliteten beror på mänsklig verksamhet som uppfyller vissa miljömässiga och/eller
samhällsekonomiska behov som inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre
för miljön. Vattendelegationerna kan också besluta om mindre strängt krav där
vattenförekomsters naturliga tillstånd gör det omöjligt att uppnå god status. Trots beslut om
ett mindre strängt krav ska alltid alla möjliga och rimliga åtgärder genomföras för att uppnå
bästa möjliga ekologiska och kemiska status för ytvatten och bästa möjliga tillstånd för
grundvatten. Det får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status som gällde
vid tidpunkten för beslutet om ett mindre strängt krav.
För att definiera vad som kan omfattas av ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov som
inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön” har
vattenmyndigheterna i ett första steg presenterat vad som kan anses vara samhällsnyttig
verksamhet (Vattenmyndigheterna, 2018). I detta första steg har utgångpunkten varit
samhällsnyttor som har stöd i nationella vägledningar, är definierade som viktiga värden eller
kvalitéer inom EU eller nationellt, eller omfattas av någon form av rättsligt utpekande eller
skydd som till exempel riksintressen. Fortsatt arbete återstår för att mer fullständigt definiera
vad som kan utgöra skäl för mindre stränga krav. Vattenmyndigheterna inväntar att
vägledande myndigheter klargör hur begreppet ”miljömässiga och samhällsekonomiska
behov” ska tolkas.
De samhällsnyttor som hittills identifierats och använts vid översyn av vattenförekomster som
kan omfattas av mindre stränga krav är balans- och reglerkraft i Sveriges elsystem,
riksintressen för sjöfart och allmänna hamnar, urban markanvändning i tätort, riksintressen
för värdefulla ämnen och material, riksintresse för kulturmiljövärden, världsarv,
byggnadsminnen, riksintressen för totalförsvaret, samhällsviktiga verksamheter enligt MSB:s
vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2019) som exempelvis
kommunala avloppsreningsverk och allmänna vattentäkter, med flera. Till grund för ett
beslut om miljökvalitetsnormen ligger alltid en bedömning i det enskilda fallet, med hänsyn
till de särskilda förhållanden som gäller i den aktuella vattenförekomsten. All typ av påverkan
på vattenkvaliteten vägs samman och genom en så kallad bördefördelning beräknas i vilken
utsträckning olika typer av verksamheter påverkar vattnet.
För exempelvis industrier eller annan verksamhet som uppfyller bästa möjliga teknik läggs
inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen. Påverkansbilden i berörda
vattenförekomster är dock vanligen komplex med flera olika typer av påverkan som sänker
vattnets status. Ett mindre strängt krav kopplat till påverkan av en industri som tillämpar
bästa möjliga teknik kan därför inte bli aktuellt förrän andra påverkanskällor är åtgärdade, så
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att den lägsta möjliga halten av en specifik förorening kan fastställas. Den halten blir då nivån
för det mindre stränga kravet i ett framtida beslut.
Mer om hur mindre stränga krav har tillämpats för olika påverkanstyper presenteras i
avsnitten 7.1 och 0.

Skyddade områden enligt EU-direktiv
Inom skyddade områden är det centrala i första hand att uppnå de mål och kvalitetskrav som
följer av respektive direktiv och dess införande i svensk lagstiftning. Därefter, i den mån det
inte motverkar dessa krav, ska kraven enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
uppnås. Detta kan innebära att det i vissa fall kan ställas särskilda krav för en vattenförekomst
som ingår i eller påverkar ett skyddat område för att målen för det skyddade området ska
kunna uppnås. Tillämpning av undantag och förklarande av vattenförekomster som kraftigt
modifierade får inte hindra att mål eller kvalitetskrav kan uppnås för ett skyddat område.
Vattenmyndigheterna bedömer om ett mindre strängt krav eller förklarande av en
vattenförekomst som kraftigt modifierad skulle påverka möjligheten att uppnå målen för
berörda skyddade områden. I de fall det finns risk att beslutet skulle innebära hinder att nå
målen eller då det saknas kunskap om vad som krävs för att nå målen, gäller i stället tidsfrist
för fortsatt utredning och åtgärder.
De skyddade områden som vattenmyndigheterna beaktat vid beslut om miljökvalitetsnormer
är främst särskilda bevarandeområden enligt art-, habitat- och fågeldirektivet med mål för
gynnsam bevarandestatus (Natura 2000-områden). De särskilda krav för det aktuella Natura2000-området som påverkar miljökvalitetsnormen beskrivs i motiveringen till den
övergripande normen för vattenförekomsten. Finns inga särskilda krav angivna beslutas
miljökvalitetsnormen utifrån kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
(

)

Hur mål och kvalitetskrav för skyddade områden har hanterats i övrigt framgår av Bilaga 7.

Hantering av tidsfrister efter 2027
Vattendirektivets målsättning var att god status eller potential skulle uppnås i alla
vattenförekomster till 2015. Av olika skäl, som redovisats tidigare, kan uppfyllande av målet
skjutas upp till längst 2027 för att genomföra åtgärder eller till efter 2027 om skälet är naturlig
återhämtning av vattenkvaliteten.
I många vattenförekomster behövs åtgärder och därefter en period med återhämtning innan
de kan uppnå god status eller potential. Det finns befintliga regelverk (och kostnadsansvar)
för att se till att god status kan uppnås, till exempel genom planering, prövning och tillsyn
riktat mot vissa typer av påverkan. Där det behövs åtgärder gäller i första hand tidsfrist till
2027. Men vattenmyndigheterna har konstaterat att det i många fall inte kommer att vara
möjligt att uppnå god status till 2027 genom att genomföra åtgärder i den takt som befintliga
regelverk innebär. Det gäller påverkan från vattenkraft, jordbruksmark, förorenade områden,
flottledsrensning och kvarndammar. Hur vi har hanterat tidsfrister för dessa påverkantyper
beskrivs i avsnitt 0.
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7.4 Riktlinjer för normsättning
Här beskriver vi riktlinjer för normsättning och hur undantag i form av tidsfrister och mindre
stränga krav har tillämpats inom följande typer av påverkan på vattenmiljön:

•

skogsbruk

•

jordbruk

•

avloppshantering

•

vattenförsörjning

•

industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan

•

samhällsbyggnad och transportinfrastruktur

•

vattenkraft.

Skogsbruk
Avverkning, dikesrensning och markberedning är exempel på skogsbruksåtgärder som kan
påverka vattenkvalitet genom läckage av näringsämnen, försurning och miljögifter.
Skogsbruk kan också medföra fysisk påverkan när skogsbilvägar korsar vattendrag och
vägtrummor skapat vandringshinder. Vidare kan pågående skogsbruk påverka status för
morfologiskt tillstånd som närområdet runt sjöar och vattendrag, svämplanets strukturer och
funktion, vattendragsfårans kanter, strukturer i vattendrag och död ved i vattendrag. Det är
främst sjöar och vattendrag som berörs av påverkan från skogsbruk, men viss påverkan sker
även på kustvatten i form av näringsläckage.
Skogsbruket i äldre tider har påverkat många vattendrag genom de flottleder som användes
för timmertransport. Flottlederna innebär kvarstående fysiska förändringar i vattendragen
som fördjupning, breddning, rätning, omgrävning, rensning, ändrat flöde och avstängning av
sidofåror.
En utgångspunkt för skogsbrukets påverkan är skogsvårdslagstiftningens generella
hänsynskrav. Om skogsbrukets aktörer följer skogsvårdslagen och de krav, riktlinjer och råd
om miljöhänsyn som framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bör
kvalitetskraven för vatten kunna uppnås i de allra flesta vattenförekomster som är påverkade
av skogsbruksverksamhet. Påverkan från pågående skogsbruk medför därför endast
undantag i form av tidsfrist att uppnå god status. Vi har inte bedömt att det i nuläget finns
grund för att besluta om mindre stränga krav på grund av påverkan från skogsbruk.

Tidsfrister
Tidsfrist till 2027 gäller när det inte är tekniskt möjligt att uppnå god status tidigare och den
föreslagna åtgärden är reparerande, exempelvis vid askåterföring, flottledsåterställning eller
byte av vägtrumma. Tidsfrist till 2027 gäller också om den föreslagna åtgärden innebär
generella hänsyn inom skogsbruket tillsammans med tid för naturlig återhämtning. Ett
exempel är när ekologiskt funktionella kantzoner krävs för att god status ska kunna nås.
I de fallen äldre tiders flottleder behöver åtgärdas men det saknas finansiering gäller för
närvarande tidsfrist till 2027. En översyn av dessa undantag och möjligheten att genomföra
åtgärder kommer att ske i samband med statusklassificering 2023–2024. Förutsättningarna för
detta kommer bland annat att bero på genomförandet av Havs- och vattenmyndighetens
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åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027 om framtagande av en strategi för restaurering av
flottleder.
Vattenmyndigheterna har bedömt att skogsbruk generellt sett inte uppfyller kriterierna för
undantag genom mindre stränga krav avseende vattenförekomsternas status.

Läs mer om normsättning vid påverkan av skogsbruk
Antal vattenförekomster med undantag på grund av skogsbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell
41–43. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av
skogsbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020s;
2020v).

Jordbruk
Jordbruket påverkar vattenmiljön genom läckage av näringsämnen, användning av
bekämpningsmedel och genom fysisk förändring av mark och vatten. Följande avsnitt
förklarar principerna för hur vattenmyndigheterna har hanterat normsättning för
vattenförekomster som är påverkade av jordbruk.

Fysisk påverkan från jordbruk
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första
steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan
(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). Med avstamp i strategin arbetar Havs- och
vattenmyndigheten och Jordbruksverket vidare med att ta fram vägledning för förklarande av
kraftigt modifierade vatten i jordbrukslandskapet. De nämnda myndigheterna har publicerat
en rapport om ekologiskt funktionella kantzoner och vad som kan anses vara betydande
påverkan på jordbruksverksamhet (Jordbruksverket, 2019a).
Vattenmyndigheterna avvaktar med att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade
och eventuella beslut om mindre stränga krav inom jordbruket tills vägledningen är klar. En
särskild tidsplan för att ta fram förslag till beslut har anpassats till de vägledande
myndigheternas arbete med frågan. Till dess att vägledning finns kvarstår de berörda
vattenförekomsterna som naturliga ytvatten med tidsfrist att uppnå god ekologisk status till
2027.

Påverkan av näringsämnen
Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmark finns
övergödningsproblem kvar för Sveriges sjöar, vattendrag och kustvatten.
Vattenmyndigheterna har utgått ifrån att ytterligare åtgärder inom jordbruket kan finansieras
via befintliga stödsystem och styras till vattenförekomster i behov av åtgärder. Alla
åtgärderna bedöms inte vara möjligt att genomföra fullt ut till 2027 utan de behöver delas upp
i två perioder utifrån kostnadseffektivitet. Den första delen ska genomföras under perioden
2021–2027 och del två 2027–2033. Tidsplanen för åtgärdsgenomförandet före och efter 2027
framgår i VISS och förklaras ytterligare i kapitel 8 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet.
Tidsfrist till 2027 gäller för samtliga vattenförekomster med kvarstående åtgärdsbehov, med
skälet att det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare. Vidare kommer det ta tid för effekten
av åtgärder att få genomslag i statusklassificeringen. Därför gäller även tidsfrist till 2033 för
naturlig återhämtning i vattenförekomsterna. Beroende på vilken prioritet som
åtgärdsgenomförandet har i uppströmsliggande vattenförekomster kan denna tidsfrist behöva
förlängas till 2039.
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För de vattenförekomster som ännu inte uppnår god status trots att alla rimliga åtgärder har
genomförts innan 2021 gäller tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning. Det innebär en
förväntan att vattenförekomsten kommer att återhämta sig till god status utan ytterligare
åtgärder.

Påverkan av bekämpningsmedel
Det är sällsynt att påträffa växtskyddsmedel över riktvärdet i ytvattenförekomster. För
grundvattenförekomster är överskridande av riktvärdet eller överskridande av
utgångspunkten för att vända trend vanligare än i ytvattenförekomster. Det rör sig ofta om
förbjudna ämnen eller nedbrytningsprodukter av förbjudna ämnen som finns kvar i marken
och förorenar grundvattnet. Hanteringen av undantag och vilka åtgärder som kan föreslås vid
påverkan från bekämpningsmedel skiljer sig åt beroende på om själva ämnet är tillåtet eller
förbjudet i Sverige.
Tidsfrister vid påverkan av bekämpningsmedel:

•
•
•

•

Om ett förbjudet ämne som inte längre är i bruk, eller nedbrytningsprodukt av sådant
ämne, överskrider riktvärdet i en ytvattenförekomst gäller förlängd tidsfrist till 2027 för
naturlig återhämtning.
Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om
åtgärden integrerat växtskydd bedöms tillräckligt för att nå god status till 2027, gäller
förlängd tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning.
Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om
åtgärden förstärkt hänsyn vid användning av växtskyddsmedel föreslagits som möjlig åtgärd
gäller förlängd tidsfrist till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att uppnå god
status tidigare.
Om status bedömts till sämre än god, men med låg tillförlitlighet, gäller förlängd
tidsfrist till 2027 och övervakning.

Mindre strängt krav kan i vissa fall vara tillämpligt avseende ett tillåtet växtskyddsmedel om
det annars skulle innebära att växtskyddsmedlet inte kan användas. Detta kan dock inte bli
aktuellt förrän möjligheterna att nå god status genom åtgärden integrerat växtskydd har
prövats.

Läs mer om normsättning vid påverkan av jordbruk
Antal vattenförekomster med undantag på grund av jordbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell
41–44. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av
jordbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020r; 2020q).

Avloppsvattenhantering
Avloppsreningsverk, avloppsledningsnät och enskilda avlopp påverkar vattenmiljön på flera
sätt, bland annat genom utsläpp av näringsämnen prioriterade eller särskilda förorenande
ämnen.
För vattenförekomster med sänkt status för näringsämnen på grund av utsläpp från
avloppshantering gäller tidsfrist till 2027 för genomförande av åtgärder. Om åtgärder är
vidtagna gäller tidsfrist till 2027 eller senare för naturlig återhämtning.
Kommunala avloppsreningsverk fyller ett både miljömässigt och samhällsviktigt behov som
inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är bättre för miljön. Detta också
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mot bakgrund av att det för miljön i stort är sämre med många enskilda avlopp i stället för ett
större kommunalt reningsverk. I de fall där ett avloppsreningsverk medför en betydande
påverkan på en vattenförekomsts status har vattenmyndigheten övervägt om det finns skäl att
besluta om ett mindre strängt krav. Ett sänkt kvalitetskrav kopplat till påverkan från ett
avloppsreningsverk förutsätter kunskap om vilka åtgärder verksamheten vidtagit och
bedömning av vad som kan anses utgöra bästa möjliga teknik.
I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att nå kvalitetskraven trots bästa möjliga teknik.
Ett exempel är om vattenförekomsten finns uppströms i avrinningsområdet och
avloppsreningsverkets belastning är stor jämfört med den naturliga bakgrundsbelastningen.
För kustvatten är det däremot i nuläget inte aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för
näringsämnen med tanke på den komplexa påverkan från många olika källor i kustmiljön
inklusive påverkan från utsjön. Om ett avloppsreningsverk uppfyller bästa möjliga teknik
läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen, men ett mindre strängt krav kan
bli aktuellt först när andra påverkanskällor är åtgärdade. Först då kan den halt som är möjlig
att uppnå med bästa möjliga teknik fastställas.

Läs mer om normsättning vid påverkan av avloppsreningsanläggningar
Antal vattenförekomster med undantag på grund av avloppreningsanläggningar redovisas i
avsnitt 7.1, Tabell 41–44. Mer information om bästa möjliga teknik för avloppsrening och hur
vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är påverkade av
avloppshantering finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna,
2020η; 2020z).

Vattenförsörjning
Vattenförsörjning fyller flera samhällsviktiga funktioner där dricksvattenförsörjning ingår
men vattenförsörjning kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt, till följd av de
vattenuttag som sker. Vattenuttag kan orsaka grundvattennivåförändringar som påverkar
både den kemiska och kvantitativa grundvattenstatusen. Vattenuttag kan även innebära sänkt
ekologisk status för sjöar och vattendrag genom en bestående fysisk påverkan på
vattenflöden, morfologiska förhållanden och kontinuitet.
Genom befolkningsökning och klimatförändringar ökar trycket på vattenresurser för
dricksvattenförsörjningen och annan vattenanvändning. Vattenresurserna behöver skyddas
för att säkra en långsiktig vattenförsörjning. Havs-och vattenmyndigheten har utpekat 28
områden i Sverige som är av riksintresse för vattenförsörjning. Vattenförsörjning som
riksintresse beskrivs närmare i vattenmyndigheternas metodbeskrivning för säkerställd
vattenförsörjning (Vattenmyndigheterna, 2020ι). Genom att vattenförsörjning utgör en
samhällsviktig verksamhet kan det i vissa fall finnas skäl att tillämpa mindre stränga
kvalitetskrav.

Tidsfrister
Tidsfrist innebär i de flesta fall att vattenuttaget ska anpassas till de hydrologiska
förhållandena så att god ekologisk status kan nås till 2027. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att
det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men det kan också vara för att det råder
kunskapsbrist med låg tillförlitlighet i statusklassificering, påverkansanalys och
riskbedömning, vilket innebär att mer utredning krävs.
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Mindre stränga krav
Vid fysisk påverkan på ytvattenkvalitet gäller sänkt kvalitetskrav i de fall påverkan beror på
offentlig vattenförsörjning och följande villkor är uppfyllda:

•
•
•
•

vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på den offentliga
vattenförsörjningen
statusklassificering av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god
tillförlitlighet
god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande
skada på den offentliga vattenförsörjningen
skydd enligt andra direktiv står inte i konflikt med ett mindre strängt krav.

Vattenmyndigheten har bedömt att det inte är aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för
grundvattenförekomster som påverkas av vattenuttag. Orsaken till det är att balans mellan
tillförsel och uttag är en grundförutsättning för att kunna använda grundvattenresursen på
lång sikt. För grundvattenförekomster med sänkt kvantitativ status, eller med risk för
försämrad kvantitativ status, krävs det istället åtgärder för att uppnå eller behålla god status.

Läs mer om normsättning vid påverkan av vattenförsörjning
Antal grundvattenförekomster med undantag för kvantitativ status redovisas i Tabell 35 i
avsnitt 7.1 och antal sjöar och vattendrag med undantag på grund av vattenuttag i Tabell 43
respektive Tabell 42. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är
påverkade av vattenuttag finns i vattenmyndigheternas metodrapport (Vattenmyndigheterna,
2020ι).

Industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan
Yt- och grundvatten påverkas av miljögifter och annan kemisk påverkan från olika typer av
verksamheter. Påverkanstypen är i regel känd när det är ett pågående utsläpp från en
punktkälla, men miljögifter kan också ha ett okänt ursprung och finnas kvar i vattenmiljön
långt efter att utsläppskällan har upphört.
Normsättning för vattenförekomster med olika typer av kemisk påverkan har hanterats enligt
manualer som är uppdelade utifrån typ av påverkan enligt följande:
Punktkällor

•

lakvatten från gruvdrift

•

förorenade områden

•

IED-industri/inte IED-industri

•

Deponier.

Övrigt miljöskydd

•

atmosfärisk deposition – kvicksilver och PBDE

•

punktkällor – andra signifikanta punktkällor

•

okänd signifikant påverkan

•

historisk påverkan.
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Sura sulfatjordar

•
•

förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av
jordbruket
förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av annat.

Tidsfrister
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som
är listade ovan gäller tidsfrister under följande förutsättningar:

•
•
•
•

tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall
det finns åtgärder som ska genomföras
tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall
det saknas kunskap om påverkan, tillförlitligheten i statusklassificeringen är låg och
vattenförekomsten bör omfattas av övervakning
tidsfrist till 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller
påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår
tidsfrist senare än 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller
påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår och tidsfristens längd
har beräknats genom prognos eller modellering.

När det gäller förorenade områden som förorenats innan miljöskyddslagen fanns (1969)
behöver saneringen finansieras av statliga bidrag. Det stora antalet förorenade områden i
Sverige innebär att tidsperspektivet för sanering är mångårigt. En årlig plan för tilldelning av
bidrag till efterbehandling görs av Naturvårdsverket, men det saknas en långsiktig tidsplan
för efterbehandlingsobjekten. En stor andel av de vattenförekomster som påverkas av
förorenade områden kommer i praktiken inte hinna saneras så att god kemisk/ekologisk
status eller potential uppnås till 2027. Tillsvidare gäller dock tidsfrister till 2027 för alla
vattenförekomster där föroreningen är tänkt att saneras.

Mindre stränga krav
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som
är listade ovan gäller mindre strängt krav i de fall där alla relevanta åtgärder är genomförda
och det är tekniskt omöjligt att uppnå god status. Det mindre stränga kravet sätts till den halt
som ska uppnås och den tidpunkt (årtal) som kravet ska vara uppfyllt. Om det mindre
stränga kravet redan är uppnått gäller kravet utan årtal. För industrier och anläggningar som
uppfyller sina bästa möjliga teknik läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom
vattenförvaltningen. Mindre strängt krav kopplad till exempelvis en industri kan dock bli
aktuellt först när andra påverkanskällor är åtgärdade, så att den halt som är möjlig att uppnå
kan fastställas.
Läs mer i avsnitt 7.3 om de generella kriterier som ska vara uppfyllda för att besluta om
mindre strängt krav.

Kvicksilver och PBDE
Utsläpp av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) har under lång tid skett i både
Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen diffus spridning och storskalig
atmosfärisk deposition. Gränsvärdet för kvicksilver och PBDE överskrids i stort sett i alla
Sveriges undersökta sjöar, vattendrag och kustvatten. För kvicksilver och PBDE gäller då
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mindre strängt krav med skälet att det är omöjligt att åtgärda till god status. Den nationella
normsättningen av kvicksilver och PBDE förklaras mer i metodbeskrivningen för övrigt
miljöskydd (Vattenmyndigheterna, 2020κ).

Naturgivna bakgrundsvärden i grundvatten
I grundvatten kan det förekomma höga bakgrundsvärden av ämnen eller joner eller deras
indikatorer på grund av naturgivna förutsättningar. Vattenmyndigheterna har tagit hänsyn
till dessa bakgrundsvärden vid fastställandet av riktvärden för grundvatten. Länsstyrelsernas
beredningssekretariat har bedömt behovet av lokalt anpassade riktvärden i samband med
statusklassificeringen. Höga naturliga bakgrundshalter i grundvatten ska inte hanteras genom
beslut om undantag från att nå god status.

Naturliga bakgrundshalter i ytvatten
För ytvatten ska hänsyn tas till bakgrundshalter för arsenik, uran och zink i vatten och för
koppar i sediment. Hänsyn kan tas till bly, nickel och kadmium i vatten samt för kadmium och
bly i sediment. Höga naturliga bakgrundhalter av dessa ämnen ska inte hanteras genom
beslut om undantag från att nå god status. För koppar, krom, ammoniumkväve och
nitratkväve ska hänsyn däremot inte tas till höga bakgrundhalter i samband med
statusklassificering enligt föreskrift (HVMFS 2019:25). För dessa ämnen kan undantag i form
av tidsfrister eller mindre stränga krav tillämpas vid normsättningen. Detta förutsätter att
kriterierna för undantag uppfylls i enlighet med bestämmelserna i
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 4 kap, 9–10 §. För ytterligare information om
undantag se avsnitt 7.3.
(

)

Läs mer om normsättning vid kemisk påverkan
Antal vattenförekomster med undantag på grund av industriell påverkan, förorenade
områden och atmosfärisk deposition redovisas i avsnitt 7.1. Mer information om hur
vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är påverkade av
miljögifter och annan kemisk påverkan finns i vattenmyndigheternas metodrapporter
(Vattenmyndigheterna, 2020p; 2020β; 2020γ; 2020δ ; 2020θ).
)

(

Samhällsbyggnad och transporter påverkar
Den bebyggda miljön och samhällets transportinfrastruktur orsakar en omfattande påverkan
på vattenmiljön. Miljögifter och näringsämnen kan skada såväl ytvatten som grundvatten
genom diffus spridning vid avrinning från ytor i tätorter och trafikanläggningar. Sjöfart och
båtliv kan sprida föroreningar i vatten. Den bebyggda miljön som tätortsbebyggelse,
transportinfrastruktur, industrianläggningar, översvämningsskydd och anläggningar för
turism och rekreation kan dessutom i sig innebära en bestående fysisk påverkan på
morfologiska förhållanden och vattenflöden, vilket sänker den ekologiska statusen.

Tidsfrister – god status 2027
Tidsfrist innebär i de flesta fall att påverkan ska åtgärdas och god status ska nås till 2027.
Vattenmyndigheten har generellt bedömt att diffus påverkan i form av miljögifter och
övergödning, som sprids från bebyggda områden, transporter och infrastruktur, kan åtgärdas
utan betydande skada på den verksamhet som orsakar påverkan (det vill säga den bebyggda
miljön). Tidsfrister gäller även i de flesta fall när det är fysisk påverkan som har sänkt
vattenförekomstens status till sämre än god. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att
vattenkvaliteten ska åtgärdas och det har inte varit tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men
det kan också vara för att det råder kunskapsbrist med osäkerhet i statusklassificering,
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påverkansanalys och riskbedömning. Då krävs först ett mer tillförlitligt underlag för att
avgöra vilka åtgärder som krävs för att klara kvalitetskraven.

Mindre stränga krav
Vid fysisk påverkan på vattenkvaliteten är sänkta kvalitetskrav aktuella i de fall påverkan
beror på tätortsbebyggelse8 eller hamnanläggningar för sjöfart under förutsättning att följande
villkor är uppfyllda:

•
•
•
•

vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på
tätortsbebyggelsen och/eller hamnen
statusklassificeringen av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god
tillförlitlighet
god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande
skada på bebyggelsen respektive hamnen
skydd enligt andra direktiv inte står i konflikt med ett mindre strängt krav.

Befintlig bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt detaljplan och bygglov har ett starkt
skydd genom äganderätten. Det kan motivera ett mindre strängt kvalitetskrav än god status i
de fall god status i vattenförekomsten inte kan uppnås med bibehållen bebyggelse.
Hamnar för sjöfart är en del av samhällets transportinfrastruktur och därmed en
samhällsnytta som kan vara skäl för ett mindre strängt kvalitetskrav än god status. En hamns
funktion kan i de flesta fall inte tillgodoses på något annat sätt som är väsentligt bättre för
miljön. Det motiverar ett mindre strängt kvalitetskrav om god status i vattenförekomsten inte
kan uppnås med bibehållen funktion för hamnanläggningen.

Läs mer om normsättning vid påverkan av bebyggelse och
transportinfrastruktur
Antal vattenförekomster med undantag på grund av samhällsbyggnad och
transportinfrastruktur redovisas i avsnitt 7.1, tabell 41-44. Mer information om normsättning
för vattenförekomster som är påverkade av tätortsbebyggelse och olika typer av transportslag
finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020ζ; 2020y; 2020x).

Vattenkraft – samråd i mars
Vattenmyndigheterna kommer att hålla ett extra samråd om miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft. Samrådet sker under perioden från
1 mars till 30 april 2021. Då kommer vi här att beskriva hur vi fastställer miljökvalitetsnormer
för vattenkraftspåverkade vatten och vilka principer vi tillämpar för tidsfrister och mindre
stränga krav.

Tätortsbebyggelse definieras här som detaljplanelagt område i tätort. Utgångspunkten är
bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt fastställd detaljplan. I VISS ingår denna typ
av påverkan i begreppet urban markanvändning.
8
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7.5 Avsteg från försämringsförbudet
Artikel 4.7 i vattendirektivet, om undantag för ny verksamhet eller åtgärd, har införts i svensk
rätt genom miljöbalk 5 kap. 4 § samt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 4 kap. 11 och
12 §§. I miljöbalk 5 kap. 4 § anges att en myndighet eller en kommun inte får tillåta att en
verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta innebär att vattenmiljön försämras
på ett otillåtet sätt eller om det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som
vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm.
I vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 11 § punkt 1 i anges att en myndighet eller kommun
under vissa förutsättningar ändå får tillåta en verksamhet eller åtgärd, trots att det kan leda
till en försämring av status eller om uppnåendet av den beslutade normen äventyras. Ett
sådant tillåtande får ske om verksamheten eller åtgärden påverkar en ytvattenförekomsts
fysiska karaktär eller nivån på en grundvattenförekomst. En prövningsmyndighet eller en
kommun får också, enligt vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 11 § punkt 2, tillåta en
verksamhet eller åtgärd som medför en risk att statusen i en ytvattenförekomst försämras från
hög till god, om verksamheten eller åtgärden är en hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet.
För att den nya verksamheten eller åtgärden ska kunna tillåtas krävs också att de krav som
anges i vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 12 §§ är uppfyllda. Det innebär att
1

verksamheten eller åtgärden
a

behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, eller

b

innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar
utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring som
avses i 11 §,

2

det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att uppfylla
syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för
miljön, och

3

alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för
vattenförekomstens status.

Samtliga dessa tre punkter måste vara uppfyllda för att prövningsmyndigheten eller
kommunen ska kunna tillåta verksamheten eller åtgärden.
Om en prövningsmyndighet eller en kommun har fattat ett sådant beslut att tillåta en
verksamhet eller åtgärd med stöd av vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 11 och 12 §§ ska
prövningsmyndigheten snarast informera berörd vattenmyndighet om beslutet. Ett sådant
tillåtande av prövningsmyndigheten eller kommunen innebär inte per automatik att
miljökvalitetsnormen ändras för vattenförekomsten.
Vattenmyndigheten kommer att ta ställning till om det finns skäl att ändra
miljökvalitetsnormen när den tillståndsgivna verksamheten påbörjats eller åtgärden
genomförts. Beslut om eventuellt undantag tas när vattenmyndigheten kan konstatera att det
har skett en faktisk försämring av vattenförekomstens kvalitet eller att god status/potential
inte kan uppnås på grund av verksamheten.
Vattenmyndigheten kommer alltså först i ett senare skede ta ställning till om det finns skäl att
fastställa en annan miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten, exempelvis ett förklarande som
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kraftigt modifierad vattenförekomst eller beslut om ett mindre strängt krav. Innan
vattenmyndigheten har ändrat miljökvalitetsnormen gäller den nu beslutade normen.
I avsnitt 7.1 listas de lagakraftvunna domar och beslut som har tillåtit avsteg från
försämringsförbudet med stöd av vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 11 § inom Norra
Östersjöns vattendistrikt.
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8

Sammanfattning av åtgärdsprogrammet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön fastställer ett åtgärdsprogram för vattendistriktet. Det
innehåller 60 administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra.
Åtgärdsprogrammet behövs för att tillräckligt många fysiska åtgärder i vattenmiljön ska bli
verklighet, så att miljökvalitetsnormerna kan följas i samtliga vattenförekomster.
Åtgärdsprogrammet visar:

•
•
•

Vilka administrativa åtgärder som ska vidtas, av vem (en eller flera myndigheter eller
alla kommuner) och när de (senast) ska vara genomförda.
En sammanfattning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av administrativa och
fysiska åtgärder.
Vilken finansiering som finns idag till myndigheter och kommuner för att genomföra
administrativa åtgärder och hur finansieringen är fördelad.

Det här kapitlet sammanfattar åtgärdsprogrammet och innehåller en sammanställning av de
60 åtgärderna, se Fel! Hittar inte referenskälla.–52. För mer detaljerade beskrivningar av
samtliga åtgärder riktade till myndigheter och kommuner, och den ekonomiska
konsekvensanalysen hänvisar vi till Åtgärdsprogram 2021–2027. I bilaga 1 till
åtgärdsprogrammet finns en redovisning av hur åtgärdsprogrammet lever upp till krav på
vad ett åtgärdsprogram ska innehålla enligt vattendirektivet.
Förvaltningsplanens bilaga 4 redovisar hur åtgärdsprogrammet uppfyller kraven enligt
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
(vattenförvaltningsförordningen).

8.1 Många åtgärder kvar efter revidering
Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år, i samverkan med berörda
myndigheter och kommuner. Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten lägger
grunden för vilka åtgärder som föreslås. Det visar vilka vatten som är så påverkade av
mänskliga verksamheter att de behöver åtgärdas. Därefter identifierar vi vilka fysiska
åtgärder som är viktiga att genomföra i miljön och vilka administrativa åtgärder som kan leda
fram till att dessa genomförs.
Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken (se kap. 7). Varje myndighet och
kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. Det kan
handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger
störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett
miljöfarligt ämne till vatten.
Många av de administrativa åtgärderna kvarstår från förra åtgärdsprogrammet. Totalt är 55
åtgärder kvar från Åtgärdsprogram 2016–2021 och om nya prioriterade ämnen i ytvatten och
PFAS i grundvatten.
Det finns flera skäl till att åtgärderna är kvar från en sexårsperiod till nästa. Vissa
miljöproblem kan inte åtgärdas en gång för alla utan kräver löpande insatser, till exempel
kalkning för att återställa försurade vatten. Andra åtgärder är av karaktären engångsåtgärder,
men omfattar så många platser eller anläggningar att åtgärderna av olika anledningar tar
längre tid att genomföra. Hit hör till exempel åtgärder som rör sanering av förorenade
områden och miljöanpassning av vattenkraftverk. Teknikutveckling kan göra att gränserna

163

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

flyttas för vilka skyddsåtgärder som kan åläggas verksamhetsutövare. Att kartläggningen av
miljöproblemen utvecklas efter hand kan också vara en anledning till att åtgärder behöver
finnas kvar även i det reviderade åtgärdsprogrammet. Ibland till exempel för att hantera nya
miljöfarliga ämnen som inte kartlagts tidigare.

8.2 Huvuddragen i åtgärdsprogrammet
Åtgärder till centrala myndigheter ger förutsättningar för ett
effektivt arbete
För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet ofta om hur lagstiftning praktiskt ska
tillämpas. Det kan handla om att förstärka regleringar genom nya eller reviderade föreskrifter
eller om att utveckla vägledning för prövning och tillsyn. Detta för att skapa förutsättningar
för länsstyrelsernas och kommunernas åtgärdsarbete. De har i sin tur kontakt med
verksamhetsutövare och andra aktörer som huvudsakligen ska genomföra de fysiska
åtgärderna i vattenmiljön. Genom bland annat tillsyn och prövning kan länsstyrelser och
kommuner se till att åtgärdsprogrammet når ända fram och får effekt i vattnet så att
miljökvalitetsnormerna följs.
Centrala myndigheter som har vägledningsansvar behöver därför löpande utveckla sin
vägledning utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Vägledningsbehoven omfattar
verksamheter som påverkar vatten på olika sätt som till exempel:

•
•
•

industrier och avloppsreningsverk med utsläpp till grund- och ytvatten,
jordbruksmark, förorenade områden och annat som påverkar grund- och ytvatten
genom diffusa utsläpp av näringsämnen eller miljögifter,
hamnar, vattenkraft och andra verksamheter som påverkar vattenförekomsternas flöde
och form.

Ett område som särskilt behöver utvecklas är vägledningen kring tillsyn av särskilda
förorenande och prioriterade ämnen. Här behöver stöd utvecklas för ämnen där åtgärder
behöver genomföras före 2027. Det behövs även ett långsiktigt arbete med kunskapshöjande
åtgärder när det gäller verksamheternas påverkan på vatten, som en grund för bedömningar
om skyddsåtgärder behövs eller inte.

Låt miljökvalitetsnormer styra hur bidrag fördelas
Centrala myndigheter som fördelar statliga bidrag och stöd från EU-fonder för vattenåtgärder
anger en riktning för länsstyrelserna genom de kriterier som de använder för att bedöma vilka
åtgärdsprojekt som ska få stöd. Det gäller bland annat anslagen till kalkning och LOVA-medel
för övergödningsåtgärder i 1:11-anslaget och åtgärder på jordbruksmark finansierade genom
ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I riktlinjer för fördelning av medel
behöver miljökvalitetsnormerna för vatten vara en av utgångspunkterna.

Rådgivning och spridning av kunskap
Andra typer av åtgärder handlar om att sprida kunskap. Kunskap lägger grunden för
åtgärder som verksamhetsutövare och enskilda genomför på eget initiativ. Till exempel är
rådgivning och kompetensutveckling en bas för jordbruksföretag som vill genomföra åtgärder
för att förbättra gödselanvändning och minska läckage. Det kan också handla om att förbättra
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miljöinformation för läkemedel som i användnings- eller avfallshanteringsskedet kan leda till
utsläpp till vatten.

Långsiktig finansiering är helt avgörande
På flera områden går det inte alls – eller bara delvis – att lägga ansvaret och kostnaderna för
skyddsåtgärder på en enskild verksamhetsutövare. För flera typer av mänsklig påverkan som
vattenförvaltningsarbetet handlar om är utgångspunkten därför att statlig finansiering helt
eller delvis behöver täcka åtgärdskostnaderna och på vissa områden även öka. För ett effektivt
åtgärdsarbete är det också väsentligt att det skapas förutsättningar för en långsiktig planering
med kända villkor.
När det gäller till exempel åtgärder mot försurning finns det sedan lång tid tillbaka ett
utbyggt kalkningsprogram som säkerställer att kalkningen kan genomföras långsiktigt. För
stöd till projekt som ska sanera förorenande områden finns på samma sätt ett långsiktigt
åtagande från statens sida. På vattenkraftsområdet är lösningen att åtgärder ska genomföras
genom en nationell prövningsplan och en branschfinansierad fond som fördelar kostnaderna
på branschen i stort. På så sätt kan de verksamheter som är anslutna till prövningsplanen på
sikt leva upp till moderna miljökrav.
För åtgärder inom jordbruket har ersättningarna genom den gemensamma jordbrukspolitiken
och LOVA-medel har varit en utgångspunkt för vattenmyndigheterna när vi arbetat fram
åtgärdsprogrammets jordbruksåtgärder. Vattenmyndigheterna har gjort en prioritering av
åtgärderna som utgår ifrån att finansieringen används effektivt, det vill säga att resurserna
kommer till användning där de gör mest nytta för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.
För åtgärder inom jordbruket finns inte samma långsiktiga plan för finansiering. Centrala
myndigheter behöver därför fortsatt verka för att olika stöd- och ersättningssystem består och
vid behov även ökar.

Samverkan för ett effektivt arbete
Länsstyrelserna har ett brett åtgärdsansvar som omfattar tillsyn av miljöfarlig verksamhet,
förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EU-fonder,
rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i planfrågor.
Länsstyrelserna kan arbeta med avrinningsområdesperspektiv inom sitt eget län men kan
också samverka regionalt med andra länsstyrelser och kommuner om vattenåtgärder inom ett
avrinningsområde.
Åtgärdsprogrammet innehåller därför en åtgärd till länsstyrelserna att upprätta åtgärdsplaner
för avrinningsområden inom sina respektive län. Åtgärden ska samla och koordinera de
många åtgärder som länsstyrelserna gör, men ska även innebära samordning med åtgärder
som genomförs av kommuner, Trafikverket och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Detta
är till exempel viktigt för åtgärder som ska öka fiskens möjligheter att simma upp längs
vattendrag till sina lekområden. Det hjälper inte att vandringshinder inom ett visst län
försvinner om det fortfarande finns hinder kvar nedströms. Tillsyn över verksamheter i ett
avrinningsområde som belastar vattnet med vissa ämnen är ett annat exempel där
myndigheterna behöver samarbeta över läns- och kommungränser.
För att tydliggöra länsstyrelsernas roll gentemot kommunerna finns i åtgärdsprogrammet
också en åtgärd om tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelserna ska bland annat
stödja kommunerna i fråga om var inom ett avrinningsområde det är prioriterat att
genomföra tillsyn. Åtgärden stödjer också kommuner som behöver samverka med andra
kommuner för att effektivisera sin tillsyn.

165

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Tillsyn ger rätt åtgärd på rätt plats
Länsstyrelserna och kommunerna genomför tillsyn enligt miljöbalk (MB, 1998:808) på
industrier, avloppsreningsverk och annan miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap.), förorenade
områden (MB 10 kap.) samt hamnar, vattenkraft och annan vattenverksamhet (MB 11 kap).
(

)

Ur ett vattenförvaltningsperspektiv är miljökvalitetsnormerna grunden för att prioritera
vilken tillsyn som ska göras var. Tillsyn på myndighetens eget initiativ kan då säkerställa att
rätt fysisk åtgärd genomförs där den behövs. I åtgärdsprogrammet har kommunerna därför
en åtgärd som innebär att prioritera tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden. På samma sätt har länsstyrelserna en åtgärd som även omfattar vattenverksamhet.
Tillsynen kan med fördel inriktas på att utveckla verksamhetsutövarens egenkontroll. På så
sätt blir det tydligare både för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten hur olika
verksamheter påverkar vattenförekomsterna. Detta underlättar sedan valet av förebyggande
och vattenförbättrande åtgärder i verksamheten. Det ger också ett bättre underlag för att
bedöma om det finns behov av att förelägga en anmälningspliktig verksamhet om åtgärder
eller om en tillståndspliktig verksamhet behöver få sina villkor omprövade.
Tillsyn sker inte bara utifrån befintlig lagstiftning utan ofta behövs också vägledning från
centrala myndigheter. Åtgärderna till centrala myndigheter om tydligare eller strängare
regler, vägledning och tillsynsvägledning ska säkerställa att det finns stöd för länsstyrelsernas
och kommunernas tillsynsarbete.

Fortsatta och nya åtgärder för kommunerna
Kommunernas åtgärder spänner över ett brett spektrum. Det handlar om kommunal
planering, dricksvattenskydd, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden,
alltså verksamheter i kommunernas egenskap av myndighet. Kommuner är dessutom
verksamhetsutövare – antingen i sig själva eller genom kommunala bolag. På det sättet är de
också viktiga aktörer för att genomföra fysiska åtgärder i vattenmiljön, men det är alltså inte i
denna roll som kommunerna har åtgärder i åtgärdsprogrammet.
Nytt i Åtgärdsprogram 2021–2027 är en åtgärd som samlar kommunal planering med bäring
på vatten. Kommunernas åtgärd 1 om vattenplanering syftar till att tydliggöra kommunernas
planeringsförutsättningar i samtliga vattenmiljöer för att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna kan följas.
Alla kommuner behöver prioritera och genomföra sin vattenrelaterade tillsyn utifrån en
samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas. Arbetet behöver utgå ifrån
miljökvalitetsnormerna för vatten. Många olika verksamheter kan påverka en
vattenförekomst så att god status inte kan uppnås. Åtgärderna kan därför behöva genomföras
samordnat inom flera verksamheter.

8.3 Vattenplanering – vattenmyndigheternas
vägleder
Vattenmyndigheterna tar en ny roll
Vattenmyndigheterna ska vägleda kommuner och länsstyrelser i vattenplanering.
Vattenplaneringen ska ske med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och ha
fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska
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kunna följas. Den övergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna
beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens respektive länsstyrelsens verksamhet.
Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare planeringsdokument utan
snarare en process inom ordinarie verksamhet.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och kommuner.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska
sedan uppdateras kontinuerligt.

Åtgärder behöver genomföras ur ett
avrinningsområdesperspektiv och med helhetssyn
Miljöpåverkan vid ett vatten påverkar vattenkvalitén nedströms i avrinningsområdet. För att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på ett effektivt sätt behövs därför att
planering och genomförande av åtgärder görs ur ett avrinningsområdesperspektiv.
Syftet med en sektorövergripande vattenplanering är att beskriva vilka
planeringsförutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, vatten i
övergångszon, grundvatten, kustvatten och hav) inom de avrinningsområden som finns inom
en kommun eller länsstyrelses område. Vattenplaneringen kan variera i omfattning och
detaljeringsgrad beroende på behov inom kommun eller län. Miniminivån är dock en
övergripande beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas, vilka
vattenförekomster som är i risk och hur man avser förbättra dem. Ett tvärsektoriellt arbetssätt
bidrar till en ökad helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera vattenförekomster
som är i behov av åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det
tvärsektoriella arbetet ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning,
samhällsutveckling och åtgärdsgenomförande samordnas.

Vägledningen omfattar flera områden
Vattenmyndigheten ska ge länsstyrelser och kommuner tillräcklig vägledning för att kunna ta
fram sektorsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv.
Vägledningen behöver särskilt innehålla vägledning och strategier för hur
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, såsom:

•
•
•
•

uppgifter om vilka vattenförekomster som inte uppnår miljökvalitetsnormen i dagsläget
och vilka som riskerar att inte uppnå MKN i framtiden,
plan för åtgärder i syfte att minska påverkan av övergödning, försurning, miljögifter och
påverkan på vattenmiljöernas ekologiska funktioner som form och flöde, och påverkan
på grundvattenkvantitet
plan för samverkan med berörda kommuner respektive län inom avrinningsområdet,
plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i de regionala
vattenförsörjningsplanerna.

I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för kommunerna:
a)

översikts- och detaljplaner,

b)

planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan),
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c)

tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk.

I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för länsstyrelserna:
a)

tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden,
jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för
omprövning av vattenkraft),

b)

plan för samverkan med Trafikverket, Försvarinspektören för hälsa och miljö,
kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka
vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager över
vatten,

c)

tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden,

d)

regional vattenförsörjningsplan,

e)

plan för rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel,

f)

lan för vägledning av kommunernas översiktsplanering,

g)

prioriteringslista för sanering av förorenade områden,

h)

regional åtgärdsplan för kalkning,

i)

plan för ersättning inom ramen för gemensamma jordbrukspolitiken för 2021 och framåt,

j)

plan för prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive
internbelastning,

k)

plan för skydd och restaurering av kustnära marina miljöer

8.4 Kopplingar till andra direktiv
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska vara koordinerat med Havsmiljödirektivets
åtgärdsprogram och även Översvämningsdirektivets riskhanteringsplaner.
Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna samverkar för att koordinera
åtgärdsprogrammen för sjöar, vattendrag och kustvatten enligt vattendirektivet respektive
åtgärdsprogram för havsmiljön enligt(havsmiljödirektivet)(2008/56/EG). Koordinering har
skett för att se till att de åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som bidrar till
havsmiljödirektivets mål inte behöver ingå i åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärder i
Åtgärdsprogram 2021–2027 som också bidrar till att nå havsmiljödirektivets mål har en
skrivning om detta, under rubriken ”Sammanhang”. Det gäller bland annat åtgärder för att
minska övergödning, restaurering och skydd av kustnära miljöer och problem med miljögifter
i kustvatten.
Vattenmyndigheterna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samverkar
för att koordinera vattenförvaltningens åtgärdsprogram och riskhanteringsplaner enligt
Översvämningsdirektivet. Arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner pågår hos de berörda
länsstyrelserna. Samrådet för dessa kommer att genomföras parallellt med
vattenmyndigheternas samråd om planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027.
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Samrådsperioden om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten hålls 1 mars – 30
april 2021. Hur samordningen sker beskrivs ytterligare i Bilaga 9.

8.5 Programmet visar åtgärder i distriktet
De stora miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt är fysiska förändringar av
kustvatten, sjöar och vattendrag, övergödning och miljögifter i yt- och grundvatten samt
försurning. Miljöproblem som berör ett mindre antal vattenförekomster är förorening av
grundvatten med till exempel sulfat samt förändrade grundvattennivåer. I vissa fall påverkar
också ändrade grundvattennivåer de ekosystem på land som är beroende av grundvatten.
Distriktet har ett växande problem med torka och vattenbrist. Därför är det viktigt att
genomföra åtgärder som säkrar vattenförsörjningen för olika samhällssektorer. Gemensamt
för dessa miljöproblem är att åtgärder behöver genomföras i stor skala.
Åtgärdsarbetet har kommit olika långt när det gäller olika problem. Försurning är ett relativt
omfattande miljöproblem, men nuvarande kalkningsplaner berör i stort sett de
vattenförekomster som behöver åtgärdas. Där fungerar alltså åtgärdsarbetet redan.
Inom de flesta andra områden behöver arbetet med åtgärder i större eller mindre utsträckning
bli mer effektivt eller öka. Åtgärder mot övergödning har pågått under lång tid men arbetet
behöver fortfarande förstärkas. Åtgärder mot miljögifter är också ett pågående arbete som
behöver bli mer effektivt för att hantera de miljögifter som vattenmyndigheterna och andra
aktörer pekar ut. Det kan till exempel finnas behov av åtgärder mot nya ämnen.
Torka och vattenbrist hanteras i en delförvaltningsplan med åtgärder. Det är ett relativt nytt
område i det svenska vattenförvaltningsarbetet och det är många steg vi behöver ta för första
gången när det gäller att åtgärda problemen.

Åtgärder för att hantera fysiska förändringar i vatten
Det miljöproblem som omfattar flest vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt är
fysiska förändringar som leder till förändrade livsmiljöer för vattenlevande växter och djur.
Förändringarna kan påverka vattnet på två sätt: Det kan innebära flödesförändringar, till
exempel regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna eller producera elkraft. Det kan
också vara förändringar av vattenförekomsternas form (morfologi) och hur det förbinder olika
miljöer (konnektivitet), till exempel kanaler, bryggor och barriärer.
Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder som riktar sig mot de olika typer av påverkan
som orsakat de fysiska förändringarna, så kallade påverkanskällor. Fel! Hittar inte
referenskälla. visar åtgärder som riktas mot de största påverkanskällorna i distriktet.
När det gäller flödesförändringar behöver åtgärder utföras i 202 vattenförekomster. Den
vanligaste påverkanskällan är vattenkraft. Den påverkar flödesregimen i vattendragen genom
fördämningar och omledning av vatten. En annan påverkanskälla är jordbruk där vattendrag
som har rätats påverkar flödesregimen.
Åtgärder som tar om hand vattenkraftens problem kan till exempel vara att säkerställa ett
minimivattenflöde i vattendraget. Åtgärden innebär troligen att det behövs en omprövning av
anläggningen. Omprövningen kan initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet.
Vid förändringar i morfologi och konnektivitet behöver åtgärder utföras i 597
vattenförekomster. De vanligaste påverkanskällorna är vattenkraft, kvarndämmen och
flottledslämningar. Problem med morfologi och konnektivitet förekommer också ofta i större
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städer eller vid vägpassager bredvid och över vatten. Vandringshinder som uppstått till följd
av vattenkraft eller historiska verksamheter kan åtgärdas med upp- och nedströmspassager
för fisk. Det är en åtgärd som innebär omprövning av anläggningen. Omprövningen kan
initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Att åtgärda till
exempel flottledslämningar kan istället handla om att återställa en flodfåra som rensats och
kanske rätats för att timmer ska kunna transporteras fritt. För dessa åtgärder behövs till
exempel statlig finansiering.

Åtgärder vid förändrad morfologi, flöde och konnektivitet
Kustvatten
Väg- och järnvägsnätet:

Sjöar och Vattendrag
Omläggning/byte av vägtrumma:

Trafikverket 1

47 åtgärder

Länsstyrelserna 3
Vattenverksamhet:
Havs- och vattenmyndigheten 8

Förändring av konnektivitet genom dammar,

Länsstyrelserna 2

barriärer och slussar - för vattenkraft:

Vattenkraft:

183 vattenförekomster behöver omfattas

Havs- och vattenmyndigheten 3

av åtgärder

Kammarkollegiet 1
Förändring av konnektivitet genom dammar,
Ofinansierad vattenverksamhet:

barriärer och slussar - okända eller

Länsstyrelserna 2

föråldrade: 236 vattenförekomster behöver

Havs- och vattenmyndigheten 4

omfattas av åtgärder
Flottledsåterställning: 16 åtgärder
Förändring av morfologiskt tillstånd - för

Markavvattning:

jordbruket: 224 vattenförekomster behöver

Jordbruksverket 3

omfattas av åtgärder

Jordbruksverket 5

Ekologiskt funktionella kantzoner – jordbruk:

Länsstyrelserna 2

25 åtgärder

Naturvårdsverket 6

Lokalt anpassad kantzon: 113 åtgärder
Anpassade skogsskötselåtgärder:

Skogsbruk:

80 åtgärder

Skogsstyrelsen 1–3

Ekologiskt funktionella kantzoner-skogsbruk:
122 åtgärder
Biotopvårdande åtgärder: 459 åtgärder

Åtgärder som berör fler än en av
ovan kategorier

Biotopvårdande åtgärder:

Återskapa eller förbättra hydrologisk regim:

33 åtgärder

142 åtgärder
Möjliggöra upp- och nedströmspassage:
993 åtgärder

NÖVD Tabell X.X Åtgärder vid förändringar i morfologi, flöde och konnektivitet. Tabellen visar
myndighetsåtgärder och omfattningen av fysiska åtgärder för de vanligaste påverkanskällorna i
distriktet. Uttag ur VISS 2020-09-21.

Åtgärder för att minska övergödning
Läckage och utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning är ett omfattande
miljöproblem i vattendistriktet. Omkring 75 procent av kustvattnet och 29 procent av sjöarna
och vattendragen har bedömts vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 2021. För att
nå miljökvalitetskraven för kustvatten behöver läckaget och utsläppen av näringsämnen
minska med cirka 110 ton fosfor respektive 760 ton kväve. För sjöar och vattendrag behövs en
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motsvarande minskning på cirka 170 ton fosfor. De fyra största påverkanskällorna för
övergödning sett till distriktet som helhet är jordbruk, små avlopp, urban markanvändning,
vilket innebär dagvatten i tätorter, samt avloppsreningsverk och ledningsnät. Ytterligare
påverkanskällor som omfattar ett mindre antal vattenförekomster är internbelastning,
hästgårdar, industrier och skogsbruk.

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning
Avlopps
Åtgärder riktade till
myndigheter och

reningsv
Jordbruk

erk och

kommuner

lednings

Urban
markanvändning

Små avlopp

nät
Antal vattenförekomster i
risk

126 st kustvatten och 335 st inlandsvatten

Havs- och

Anpassade skyddszoner

vattenmyndigheten 8

(1 600 ha)

Havs- och

Konventionella skyddszoner

vattenmyndigheten 10

(800 ha)

Jordbruksverket 1

Strukturkalkning (250 000

Jordbruksverket 4

ha)

Länsstyrelserna 6

Tvåstegsdiken (423 km)

Länsstyrelserna 8

Våtmark (1 100 ha)
Kalkfilterdiken (8 800 ha)

Länsstyrelserna 9

Fånggrödor (39 000 ha)
Vårbearbetning (28 000 ha)

Naturvårdsverket 1
Länsstyrelsen 1

99 st

Länsstyrelsen 4

åtgärder

Kommunerna 5
Kommunerna 2
Naturvårdsverket 7
Länsstyrelserna 1

Dagvattenåtgärder:

Länsstyrelserna 4

149 st inkl.

Kommunerna 2

miljögifter.

Kommunerna 5
Havs- och

18 000 st

vattenmyndigheten 2

åtgärder

Länsstyrelserna 4

(antal
avloppsanläg

Kommunerna 2

gningar)

Tabell 46 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning. Tabellen visar åtgärder mot de
fyra största påverkanskällorna och hur många vattenförekomster som berörs i distriktet. Antal åtgärder
hämtade från VISS 2020-09-21 för följande åtgärdskategorier: Dagvattenåtgärder (även för miljögifter).
Viktiga fysiska åtgärder för att minska läckage från jordbruksmark är till exempel att anlägga
våtmarker eller skyddszoner. Havs- och vattenmyndighetens åtgärd om åtgärdssamordning
inom projektet LEVA innebär ett stöd för jordbruksföretagen att genomföra åtgärder. Det får
de även i rådgivningsinsatserna inom Jordbruksverkets projekt Greppa Näringen.
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna har åtgärder som
sammantaget ska innebära att det finns finansiering för att genomföra fysiska åtgärder och att
åtgärder utförs där de gör mest nytta. Utsläpp från avloppsreningsverk och små avlopp kan
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minskas genom förbättrade reningsprocesser eller ombyggnation av anläggningar. Åtgärder
kan komma till stånd där det behövs genom tillsyn från länsstyrelser och kommuner. I
tätorterna kan påverkan av näringsämnen minskas genom åtgärder som fördröjer dagvattnet
eller låter det infiltrera i marken så att olika ämnen kan fångas upp. Tabell 46 visar
omfattningen av åtgärder som riktas mot de fyra största påverkanskällorna.

Åtgärder för att minska miljögifter
Utsläpp och läckage av miljögifter är också ett omfattande miljöproblem i Norra Östersjöns
vattendistrikt. 114 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status med avseende
på miljögifter, om man bortser från kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), som orsakar
risk i samtliga vattenförekomster. Orsakerna är utsläpp från både nedlagda och befintliga
verksamheter. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder mot de olika typerna av
påverkanskällor som är identifierade. Tabellerna nedan visar åtgärder som riktas mot de
största påverkanskällorna i distriktet när det gäller miljögifter i ytvatten och grundvatten och
där fysiska åtgärder behöver vidtas för att god status ska kunna nås. För miljögifter i ytvatten
visas åtgärderna uppdelat på särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen.
I ytterligare 420 vattenförekomster finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god
status inte kan nås, men där dataunderlaget i dagsläget inte är tillräckligt för att kunna avgöra
om fysiska åtgärder behövs. I dessa fall behövs ofta en riktad tillsyn på de verksamheter som
misstänks påverka vattnets status negativt, inte minst när det gäller verksamheternas
egenkontroll. Detta visas inom parentes i tabellerna nedan.
Det är många påverkanskällor som ger upphov till att miljögifter finns i vattenförekomsterna.
De vanligaste är förorenade områden, atmosfärisk deposition, avloppsreningsverk, dagvatten,
deponier, småbåtshamnar och båtuppläggningsplatser, industri och jordbruk. Att sanera
förorenade områden är en viktig åtgärd. Åtgärden finansieras genom statlig finansiering om
det är en gammal verksamhet, genom att förorenaren betalar eller en kombination av dessa
möjligheter. Länsstyrelserna och kommunerna arbetar med saneringsprojekt och behöver
prioritera arbetet efter miljökvalitetsnormerna för vatten. I tillsynen av miljöfarlig verksamhet,
som industrier, avloppsreningsverk, deponier, gruvor och verksamheter som leder till
dagvatten, handlar det istället om att se över om åtgärder behövs i det enskilda fallet och i så
fall vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som kan utföras. Tillsynen behöver också
syfta till att höja kunskapsnivån hos verksamhetsutövare inom ramen för deras egenkontroll
av ämnen. Kunskapen är nödvändig för att kunna göra bedömningar av behovet av att utföra
skyddsåtgärder. I grundvatten är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel med
vattenskyddsområden som en del i att hantera risker med förorening i samband med olycka.

172

attenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter - KS-2020/839-2 Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 - inbjudan att lämna synpunkter : Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Österjsön

Särskilda förorenande ämnen i ytvatten
Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten.
Åtgärder riktade till
myndigheter och
kommuner

Förorenade

Avlopps-

områden

reningsverk

Dagvatten

Jordbruk

Industri

Naturvårdsverket 3
FIHM 1
Länsstyrelserna 2, 4, 10

31 (169)

Kommunerna 2
Naturvårdsverket 1
FIHM 4
Länsstyrelserna 2

20 (54)

Kommunerna 2
Naturvårdsverket 7
Boverket 1
Trafikverket 1

11 (71)

FIHM 1
Länsstyrelserna 1, 2
Kommunerna 1, 4, 5
Jordbruksverket 2, 6
Kemikalieinsp. 1

4 (113)

Länsstyrelserna 2, 6
Kommunerna 2
Naturvårdsverket 2
Länsstyrelserna 2, 4

3 (15)

Kommunerna 2

Tabell 47 Tabellen visar åtgärder mot de fem vanligaste påverkanskällorna. Siffrorna avser antal
vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den utpekade
påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. Siffrorna inom parentes avser
ytterligare vattenförekomster där det finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status inte
nås och där det till exempel kan behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder.
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Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten.
SmåbåtsÅtgärder riktade till
myndigheter och
kommuner

Förorenade
områden

hamnar,
båtupp-

AvloppsDeponier

läggnings-

renings-

Industri

Dagvatten

verk

platser
Naturvårdsverket 3
FIHM 1
Länsstyrelserna 2, 4, 10

43 (205)

Kommunerna 2
Naturvårdsverket 3
SGI 1
Länsstyrelserna 2, 4, 10

25 (105)

Kommunerna 2
Naturvårdsverket 2, 8
Länsstyrelserna 2

17 (83)

Kommunerna 2
Naturvårdsverket 1
FIHM 4

10 (71)

Länsstyrelserna 2
Kommunerna 2
Naturvårdsverket 2
Länsstyrelserna 2, 4

8 (16)

Kommunerna 2
Naturvårdsverket 7
Boverket 1
Trafikverket 1

3 (105)

FIHM 1
Länsstyrelserna 1, 2
Kommunerna 1, 4, 5

Tabell 48 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten. Tabellen visar
åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna, exklusive atmosfärisk deposition. Siffrorna avser
antal vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den
utpekade påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. Siffrorna inom parentes
avser ytterligare vattenförekomster där det finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status
inte nås och där det till exempel kan behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder.
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Miljögifter i grundvatten
Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten.
Åtgärder riktade till
myndigheter och

Olycksrisk

kommuner

Förorenade
områden

Deponier

Jordbruk

Dagvatten

Trafikverket 1
Havs- och
vattenmyndigheten 6
FIHM 2

134

Länsstyrelserna 5
Kommunerna 3
Naturvårdsverket 3
FIHM 1
Länsstyrelserna 2, 4, 10

14

Kommunerna 2
Naturvårdsverket 2, 8
Länsstyrelserna 2

8

Kommunerna 2
Jordbruksverket 2, 6
Kemikalieinspektionen 1

3

Länsstyrelserna 2, 6
Kommunerna 2
Naturvårdsverket 7
Boverket 1
Trafikverket 1

3

FIHM 1
Länsstyrelserna 1
Kommunerna 1, 4, 5

Tabell 49 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten. Tabellen visar
åtgärder mot de fem vanligaste påverkanskällorna.

Åtgärder som säkrar vattenförsörjningen
Att säkra vattenförsörjningen för olika ändamål som dricksvatten, livsmedelsproduktion och
industri, blir allt viktigare.

Vattentäkter behöver skyddas
Det handlar först och främst om åtgärder som ska förebygga förorening och överuttag. Enligt
åtgärdsprogrammet ska länsstyrelserna och kommunerna stärka sitt arbete med skydd av
vattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelsernas och kommunernas
arbete. Utöver att inrätta skyddsområden för dricksvatten krävs även en regelbunden tillsyn
av skyddet och föreskrifterna som gäller i skyddsområdet. Tillsynen inom
vattenskyddsområden behöver särskilt hantera de problem som kan finnas med kemiska
föroreningar. Åtgärdsprogrammet visar på kända problem med föroreningar i yt- och
grundvatten samt överuttag av grundvatten.
Därutöver behöver åtgärder som rör miljögifter, det vill säga särskilda förorenande och
prioriterade ämnen, som beskrivits i avsnittet om miljögifter, utföras för att skydda
vattenförekomster som nyttjas som vattentäkter.
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Grundvattnet behöver särskilda åtgärder
I grundvatten kan det finnas ytterligare problem med kemi som ofta har att göra med
förändrade grundvattennivåer. Till exempel kan överuttag av grundvatten för dricksvatten
leda till att saltvatten tränger in. Det kan också leda till problem med klorid i grundvatten.
Länsstyrelserna har därför en åtgärd att bedriva tillsyn av vattenuttag.
Orsakerna till klorid i grundvatten kan också ha andra orsaker, som till exempel vägsalt. I
åtgärdsprogrammet har Trafikverket en åtgärd som bland annat är att se över saltningen av
vägar.
I distriktet finns också problem med kväveföreningar och fosfat som behöver åtgärdas. Den
vanligaste påverkanskällan är läckage från jordbruksmark. Länsstyrelserna och kommunerna
behöver uppmärksamma dessa problem i sin tillsyn av vattenskyddsområden.
Jordbruksverkets åtgärder för att minska näringsläckage bidrar också till att minska
problemen.
Ytterligare åtgärder behövs i 154 vattenförekomster för att minska risk för påverkan vid
vägolyckor.
Tabell 50 ger en översikt över åtgärder som bidrar till att säkra vattenförsörjningen.
Dricksvattenförekomster och andra skyddade områden kan du läsa mer om i bilaga 7 a-e
Skyddade områden i de fem vattendistrikten.
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Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjningen
Åtgärder riktade till
myndigheter och
kommuner

Förändrade

Grundvatten-

grundvatten-

kemi

nivåer

Vattenskyddsområde

Vattenuttag

Antal
Jordbruksverket 1, 4, 6
Trafikverket 1
Länsstyrelserna 2
Länsstyrelserna 3
Kommunerna 2

vattenförekomster
som behöver
åtgärdas:
15 (klorid)
7 (sulfat)
3 (kväveföreningar/ fosfat)
Inrätta:

Havs- och vatten-

71 åtgärder

myndigheten 8

Revidera:

Länsstyrelserna 5

127 åtgärder

FIHM 2

Översyn:

Kommunerna 5

11 åtgärder

Havs- och vatten-

Antal

myndigheten 5

vattenförekomster

Tillstånd för

Jordbruksverket 3

som behöver

vattenuttag:

Länsstyrelserna 5

åtgärdas: 19

47 åtgärder

Kommunerna 3

Tabell 50 Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjning. Omfattning av åtgärderna beskrivs
av hur många vattenförekomster som behöver omfattas av åtgärder och för vattenskyddsområden och
vattenuttag antal möjliga åtgärder i VISS. Antal åtgärder hämtade från VISS 2020-09-21 för följande
åtgärdskategorier: Vattenskyddsområde – Inrätta, Revidering och Översyn samt tillstånd för
Vattenuttag.

Åtgärder för grundvattenberoende ekosystem
Förändrade grundvattennivåer påverkar grundvattenberoende ekosystem på land (terrestra
ekosystem). Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar i en
grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar, till exempel miljögifter,
börjar transporteras mot grundvattenberoende ekosystem i vattenmiljöer (akvatiska
ekosystem) och på land.
Dessa problem hanteras för första gången i åtgärdsprogrammet 2021–2027.
Grundvattennivåerna förändras på grund av uttag av vatten eller verksamheter som på annat
sätt innebär en sänkning av grundvattennivån. I Norra Östersjöns vattendistrikt är orsaken till
förändrade grundvattennivåer dricksvattenuttag.
En av länsstyrelsernas åtgärder är därför tillsyn av uttag i de aktuella
grundvattenförekomsterna.
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Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem
Åtgärder riktade till

Grundvatten-

Grundvatten-

myndigheter och

beroende akvatiska

beroende terrestra

kommuner

ekosystem: Kemi

ekosystem: Kemi

(2+0+15+2+1)

(0+0+2+1+5)

Länsstyrelserna 2
Länsstyrelserna 5

Grundvattenberoende terrestra
ekosystem:
Kvantitet
(0+0+8+1+1)

Kommunerna 3

Tabell 51 Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem. Omfattning av åtgärderna
beskrivs av hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå miljökvalitetsnormerna för kemisk
och kvantitativ status.

Åtgärder mot försurning
Försurning är ett relativt omfattande miljöproblem i Norra Östersjöns vattendistrikt. 123
vattenförekomster bedöms vara försurade och i behov av åtgärd.
Länsstyrelsernas åtgärd är att ta fram regionala kalkningsplaner. Hav- och
vattenmyndighetens åtgärd är att revidera den nationella kalkningsplanen. Försurning kan
också vara ett lokalt problem som uppstår vid avverkning. Skogsstyrelsens ska därför skapa
skyddsåtgärder inom skogsbruket.

Administrativa åtgärder mot försurning
Åtgärder riktade till myndigheter

Försurning -

och kommuner

kalkning

Kalkningsverksamhet:
Havs- och vattenmyndigheten 2
Länsstyrelserna 11

Försurning - Skogsbruk

Fortsatt kalkning
enligt kalkningsplan

Minska försurning från

Askåterföring (GROT): 22

skogsbruket:

åtgärder

Skogsstyrelsen 2

Tabell 52 Administrativa åtgärder mot försurning. Omfattning av åtgärderna beskrivs av hur många
vattenförekomster som berörs och antal möjliga åtgärder i VISS. Antal åtgärder hämtade från VISS
2020-09-21 för följande åtgärdskategorier: Askåterföring (GROT) och Anpassat skogsbränsleuttag.

8.6 Samhällsekonomiska konsekvenser
Syftet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet är nå miljökvalitetsnormerna i våra vatten. Att
genomföra åtgärderna kostar pengar men ger också nyttor tillbaka – både för samhället och
för enskilda verksamhetsutövare.
I konsekvensanalysen framgår att det behövs mer resurser för att uppnå målen inom
vattenförvaltningsarbetet utöver de som finns idag. Det kan dels handla om behov av resurser
där finansiering av åtgärder sker enligt principen att förorenaren betalar för miljöskador. Där
den principen inte gäller är det i stället olika typer av stöd och miljöersättningar för att
genomföra åtgärder som behöver finnas på plats.
Åtgärdsprogrammets totala kostnader har beräknats till cirka 24 miljarder kronor för
förvaltningsperioden 2021–2027. I dessa kostnader ingår både kostnader för fysiska åtgärder i
vatten med cirka 21,5 miljarder kronor och kostnader för myndigheternas administrativa
åtgärder med cirka 2,5 miljarder kronor. Av de totala kostnaderna kommer cirka 15 miljarder
kronor av redan befintlig lagstiftning, som till exempel bestämmelser kring små avlopp,
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medan cirka 9 miljarder kronor är ytterligare kostnader för åtgärder som behövs utöver
befintlig lagstiftning för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. I dessa ytterligare kostnader
ingår till exempel åtgärder på jordbruksmark som finansieras genom den gemensamma
jordbrukspolitiken.
En kartläggning över dagens finansiering visar att olika aktörer redan i dag lägger ungefär
35 miljarder kronor årligen på vattenvårdande åtgärder. För att uppfylla
miljökvalitetsnormerna kommer dessa investeringar behöva öka.
Åtgärdsprogrammet 2021–2027 medför betydande positiva effekter för samhälle och miljö.
Hållbar användning av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga vattenekosystem är
förutsättningar för såväl samhällsutveckling som kommande generationer. Syftet med
nyttoanalysen är inte att väga nyttor mot kostnader utan att visa vattnets värden för
samhället. De nyttor som kommer av åtgärdsprogrammet baseras på befintliga nyttostudier.
De visar att det finns ett värde för samhället med bättre vatten och den nyttan är en del av
motiveringen för åtgärdsprogrammet.
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9

Delaktighet är en nyckel
En förutsättning för att arbetet med vattenförvaltning ska bli framgångsrikt är ett nära
samarbete och samverkan på internationell, nationell, regional och lokal nivå.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram riktar sig till kommuner och myndigheter, vilka i sin
tur har ett ansvar att skapa delaktighet runt vattenfrågorna inom sitt ansvarsområde. Det är
viktigt att allmänhet, företag och organisationer bidrar till arbetet med vatten. För det behöver
de lättillgänglig och relevant information om både problem och lösningar. Genom framför allt
formella samråd och deltagande i vattenråd har de aktörer som inte ingår direkt berörs av
åtgärdsprogrammet möjlighet att påverka inriktningen på svensk vattenförvaltning. De ska
också kunna delta i arbetet, till exempel genom att bidra med kunskap och underlag, och
genom att göra egna åtgärder. Detta är något som vattenmyndigheterna både ska möjliggöra
och uppmuntra till.
Fördelarna med en bred samverkan är flera. Den bidrar med olika perspektiv och den ger
intressenterna möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter. Intressekonflikter kan
undvikas eller upptäckas på ett tidigt stadium och beslut blir väl förankrade.
Vattenmyndigheternas samverkansstrategi med andra parter ska leda till ökad förståelse,
acceptans och kunskapsutbyte för att kunna ta fram så bra underlag och åtgärder som möjligt.
Det här kapitlet ger en översikt över den omfattande samverkan som vattenmyndigheterna
har bedrivit tillsammans med övriga intressenter under åren 2016–2021.

9.1 Samverkan för bästa resultat
”Samverkan” är ett ord som ofta förekommer i sammanhang som handlar om vattenfrågor.
En stor anledning till det är att vatten är en rörlig resurs. Det framgår tydligast i ett
avrinningsområde där vattenanvändaren uppströms påverkar vattenkvaliteten nedströms.
Därför kan det vara svårt för enskilda organisationer att på egen hand genomföra åtgärder
som ger ett positivt resultat för vattnet. I stället är det vanligt att flera parter behöver
samverka och samarbeta i olika former, till exempel i formen vattenråd. Vattenmyndigheterna
kan då bidra med samordning av arbetet.

Samverkan på internationell nivå
Vattenmyndigheterna samverkar på flera nivåer internationellt, både generellt inom Norden
och EU, men också genom flera specifika samarbeten.

Norden
Nordiska vattenförvaltningsmöten ger Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island
möjligheter att utbyta erfarenheter. Mötena leder ibland till fördjupade samarbeten om
arbetsmetoder och liknande. Vid mötet som hölls 2019 i Vasa, Finland, ansvarade till exempel
de svenska vattenmyndigheterna för en arbetsgrupp om nyckelåtgärder enligt
vattendirektivet, där arbetet grundades på praktiska erfarenheter i Sverige.

Samarbeten kring Östersjön
I syfte att samordna arbetet för vattenåtgärder kring Östersjön enligt havsmiljödirektivet och
vattendirektivet deltar vattenmyndigheterna på möten arrangerade av
Helsingforskommissionen, HELCOM.
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Arbetsgrupper och nätverk inom EU
Det är främst Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning
(SGU) som deltar i de arbetsgrupper inom EU som rör vattendirektivet. När det gäller
vattenmyndigheterna deltar vi till exempel i samarbeten om hur undantag från
bestämmelserna om miljökvalitetsnormer ska tillämpas.
Den första fasen av EU:s granskningsprojekt (Peer review), som genomfördes 2015–2016 gick
ut på att granska och dra lärdom av andra länders arbete enligt vattendirektivet och att själv
bli granskad. Samtliga fem vattendistrikt deltog aktivt i projektet. Representanter från
Frankrike och Österrike besökte Norra Östersjöns vattendistrikt och tittade bland annat på
hur vi arbetar med kraftigt modifierade vatten, framtagande av åtgärdsprogrammet och
samverkan med berörda aktörer.

EU-projekt drivs lokalt
Att delta i EU-projekt ger kontaktytor och plattformar för ömsesidigt lärande. Projekten är
internationella på så sätt att de delvis är EU-finansierade och att resultaten sprids inom EU,
men alla delprojekt bedrivs lokalt. Projekten beskrivs närmare nedan.

Samverkan inom Sverige
Det finns många aktörer som arbetar med vattenfrågor i Sverige, bland andra centrala
myndigheter och intresseorganisationer. De fem vattenmyndigheterna huvudansvaret för
vattenförvaltning i respektive distrikt, med stöd av de föreskrivande myndigheterna Havsoch vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Både Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) tar
fram många viktiga underlag till vattenmyndigheterna.
Sedan den första sexåriga vattenförvaltningscykeln, 2004–2009, har flera nationella
samverkansnätverk skapats och de utvecklas hela tiden. Vissa har funnits en längre tid medan
andra varar kortare perioder beroende på vilka frågor som är aktuella.
Myndigheter med ansvar för vattenförvaltning har löpande avstämningar både på chefs- och
tjänstemannanivå med vattenmyndigheterna. Årligen håller vattenmyndigheterna nationella
samverkansmöten med intresseorganisationer inom natur och miljö.

Nationella arbetsgrupper och nätverk
Vattenmyndigheterna ingår i flera arbetsgrupper och nätverk på nationell nivå. Här beskrivs
de viktigaste forumen för samverkan mellan myndigheter med ansvar för vattenförvaltning
under perioden 2016–2021.

•

•

•

Samordningsgrupp för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav)
SamHav består av 22 myndigheter. Myndigheterna representeras av
sina generaldirektörer och landshövdingar, eller deras ersättare. Från
vattenmyndigheterna deltar ofta vattenvårdsdirektörerna (VVD).
Vattenförvaltningens styrgrupp (VF styrgrupp)
Gruppen ska utgöra plattform för dialog om strategisk inriktning för
vattenförvaltningsarbetet, för att ge stöd till gemensamma prioriteringar inom HaV,
SMHI, SGU och länsstyrelserna. I gruppen deltar VVD.
Vattenförvaltningens koordineringsgrupp (VF-koordineringsgrupp)
Gruppen ska följa upp pågående verksamhet, utbyta information och identifiera behov
av vägledning. Deltagare är tjänstemän på HaV, SGU, SMHI och vattenmyndigheterna.
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•

•
•
•
•

Samordning Havs- och Vattenförvaltning (SamHatt)
Utbyte av information om hur det går med genomförande av vatten- och
havsförvaltningens åtgärdsprogram samt diskussion om förbättring och effektivisering
av åtgärdsarbetet.
Styrgrupp för förvaltningsobjektet Vatten och miljömål
Förvaltningsobjektet ska bland annat stödja de som jobbar med vattenförvaltning med
applikationer som VISS, Biotopkarteringsdatabasen och Åtgärder i Vatten.
Avstämning MSB
Regelbundna möten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar
för översvämningsdirektivet.
Nationella samverkansgruppen för dricksvatten
Vattenmyndigheterna deltar i den Nationella samverkansgruppen för dricksvatten som
leds av Livsmedelsverket.
Myndighetssamverkan – Plattformen för samhällsekonomiska analyser
Vattenmyndigheternas grupp för ekonomisk konsekvensanalys, EKA, ingår i
Naturvårdsverkets projekt "En plattform för samhällsekonomisk analys”.

Samverkan kring åtgärder
De fem vattenmyndigheterna har regelbundna dialogmöten med de myndigheter som har
åtgärder i åtgärdsprogrammet. På mötena diskuterar vi genomförande av de åtgärder som
respektive myndighet ansvarar för, och återrapporteringen av resultaten. Dialogmötena är
dessutom viktiga för att ta fram och tidigt förankra förslag till nya åtgärder. De åtgärder och
åtgärdsförslag som är riktade till kommunerna diskuteras på nationell nivå med en
referensgrupp för kommunerna, bestående av representanter från ett tjugotal kommuner, och
med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Vatten. Avstämning och diskussion
om länsstyrelsernas åtgärder görs med berörda länsrådsgrupper och inom länsstyrelsernas
olika chefsnätverk.
De etablerade samverkansplattformarna är viktiga för att få till en gemensam planering och
långsiktighet i vattenarbetet. Men vattenmyndigheterna bedriver också omfattande
samverkan i tillfälliga konstellationer, för att kunna fånga upp nya frågor som blir aktuella.

Samverkan inom Norra Östersjöns vattendistrikt
Inom vattendistrikten används flera olika sätt att samverka. En del av samverkansarbetet
genomförs i organiserade forum med återkommande möten, till exempel
referensgruppsmöten och projekt. Det kan också handla om tillfälliga forum som seminarium
och workshops. I vissa distrikt samverkar länsstyrelserna i stor utsträckning med kommuner
och intresseorganisationer inom sina respektive avrinningsområden. Dialogen med
kommunerna är viktig för att de åtgärder som föreslås ska vara möjliga att genomföra och väl
förankrade.

Referensgrupper
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns för tillfället två aktiva referensgrupper, en för
kommuner och en för jord- och skogsbruk.

•

Referensgrupp för kommuner består av representanter för VA-organisationer, miljö och
hälsa, samhällsplanering och politiker.
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•

Referensgrupp för jord- och skogsbruk består av representanter från bland andra
Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen, Mellanskog, Sveriges Spannmålsodlare och
Sveaskog.

Målet är att ha minst ett möte per år med varje grupp. Vattenmyndigheten använder
referensgrupperna till att bland annat diskutera underlag och få inspel i arbetet med att ta
fram förslag till åtgärder. Ett syfte är också att lyfta goda exempel och bygga en gemensam
kunskapsbank som kan spridas till fler berörda aktörer i vattendistriktet.

Samverkan inom avrinningsområden
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns en rad organisationer för samverkan på
avrinningsområdesnivå. Storleken varierar mycket på de geografiska områden som den här
samverkan omfattar. Det rör sig om allt ifrån stora avrinningsområden till en specifik sjö eller
en kustvik.
I distriktet finns elva etablerade vattenförbund eller vattenvårdsförbund som har lång
erfarenhet av arbete med vattenfrågor. Ett antal vattenråd har också bildats, och fler är på
gång. Vattenråd är en sammanslutning av olika intressenter med koppling till vattnet inom ett
avrinningsområde. Det kan till exempel vara kommuner, verksamhetsutövare,
intresseorganisationer och privatpersoner. Vattenrådet är tänkt som en mötesplats för olika
perspektiv och utgör samverkanspart för länsstyrelserna och Vattenmyndigheten i
vattenförvaltningsarbetet.
I distriktet finns också en rad andra typer av samarbeten som hanterar olika typer av
vattenfrågor. Bland annat finns flera etablerade och väl fungerande mellankommunala
samarbeten, framförallt i Stockholmsområdet.
Länsstyrelserna och Vattenmyndigheten behöver samverkansparter på lokal nivå. Hur
organisationsformerna ser ut är av underordnad betydelse men det är en fördel om
samverkan sker utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och att alla de intressenter som finns
i ett avrinningsområde har möjlighet att delta. I dagsläget har stora delar av Norra Östersjöns
vattendistrikt någon typ av organisation som hanterar vattenfrågor på lokal skala men det
finns samtidigt ganska stora områden som helt saknar vattenorganisation.

Övriga samverkansnätverk i distriktet
Inom Norra Östersjöns vattendistrikt finns fler viktiga plattformar för samverkan om
vattenfrågor. Vattenmyndigheten driver till exempel EU-projektet LIFE IP Rich Waters som
involverar många olika parter och utgör en viktig kunskaps- och samverkansplattform.
Projektet beskrivs närmare under rubriken Projekt: LIFE IP Rich Waters och Grip on Life
nedan.
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns också projektet MER, Mälaren en sjö för miljoner.
Projektet, som är en del av Mälarens vattenvårdsförbund, bygger sin verksamhet på
delaktighet och kommunikation. Tillsammans med de 23 medverkande kommunerna
möjliggörs nya nätverk, nya mötesplatser, ny kunskap och att åtgärder för bättre vatten
verkligen blir av i kommunerna.
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Vattenorganisationer (vattenråd, vattenvårdsförbund med mera) inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Karta 17 Vattensamarbeten inom distriktet. En stor del av distriktet ingår i någon typ av vattensamarbete men som framgår av
kartan finns det fortfarande områden där organiserad samverkan saknas.
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Projektet frågar sina medlemskommuner vilken typ av stöd och underlag de behöver för sitt
vattenarbete, och planerar aktiviteter utifrån det. De senaste åren har projektet bland annat
genomfört ett antal kurser i att söka finansiering till vattenåtgärder och startat ett nätverk för
vattenpolitiker. Under 2019 fokuserade MER på dagvatten och lagstiftning och höll i fyra
workshops på temat. Dessutom arrangerade MER i samverkan med Vattenmyndigheten i
Norra Östersjöns vattendistrikt ett välbesökt seminarium om just dagvatten med 253
deltagare från 42 kommuner.
Flera medlemskommuner har efterfrågat ett utbildningsmaterial för kommunpolitiker som
stöd i deras arbete. Under 2019 togs en sådan utbildning fram av Vattenmyndigheterna i
samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner.
Utbildningen ger grundläggande kunskap kring åtgärderna och är anpassat efter de fem
vattendistrikten. Intresset har varit stort och hittills har omkring 60 utskick av
utbildningsmaterialet gjorts bara inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Andra plattformar för samverkan och samarbete
Utöver de grupper och nätverk som har bildats med samverkan som främsta syfte, finns
många andra plattformar för dialog och erfarenhetsutbyte. Nedan beskrivs några samarbeten
och projekt som samlar viktiga aktörer inom vattenarbetet.

Projekt: LIFE IP Rich Waters, Grip on Life
Norra Östersjöns vattendistrikt koordinerar projektet LIFE IP Rich Waters som syftar till att
skynda på genomförande av vattendirektivet i Sverige. I projektet, som finansieras av EUkommissionens miljöfond, genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya
metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken.
I LIFE IP Rich Waters ingår 35 parter; länsstyrelser, vattenvårdsförbund, universitet, företag,
kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer. Tack vare det stora antalet och
bredden på de medverkande parterna är projektet en kunskaps- och samverkansplattform
som genererar många nätverk och stora kontaktytor. Några exempel är ett nätverk av
kommuner kring strategisk vattenplanering och ett samarbete mellan länsstyrelserna i
distriktet om förslaget till den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP).
Ett annat vattenrelaterat LIFE IP-projekt är Grip on Life, som drivs av Skogsstyrelsen.
Projektet syftar till att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i
vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. En viktig del av projektet är också att förbättra
samverkan. Länsstyrelsen Västmanland är en av de totalt 16 deltagande parterna.

Extra satsning på bättre samverkan kring övergödning
I november 2019 kunde vattenråd och andra lokala aktörer söka extra pengar till projekt med
övergödning i fokus. Vattenmyndigheterna fick drygt 13 miljoner kronor från Havs- och
vattenmyndigheten att fördela ut. Närmare hundra ansökningar om extra pengar
behandlades och drygt 13 miljoner kronor delades ut. Kriterierna för att ta del av medlen var
att aktiviteterna ska förbättra samverkan mellan olika verksamhetsutövare inom eller mellan
avrinningsområden och att de ska leda till åtgärder som ger en allmän nytta. I mars 2020
beslutade HaV att dela ut ytterligare sex miljoner vattenråden och åtgärdssamordnarna

Utbildning för kommunpolitiker
Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt
Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. Flera
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medlemskommuner inom projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” har efterfrågat ett
utbildningsmaterial som stöd i deras arbete. Under 2019 togs en sådan utbildning fram av
vattenmyndigheterna i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och ”Mälaren – en sjö
för miljoner”. Utbildningen ger grundläggande kunskap kring åtgärderna och är anpassad
efter de fem vattendistrikten.

LEVA – lokalt engagemang för vatten
I projektet LEVA, Lokalt engagemang för vatten, har Havs- och Vattenmyndigheten under
åren 2018 - 2021 stöttat 20 olika pilotprojekt med åtgärdssamordnare runtom i Sverige.
Projekten har fått närmare 37 miljoner i bidrag som ska stärka det lokala åtgärdsarbetet under
2 – 3 år. Målsättningen har varit att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler
åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Resultat och erfarenheter från projekten
sammanställs och blir tillgängliga för hela landet.
Pilotområdena är belägna i kustnära områden såväl som områden i inlandet, och olika
organisationsformer är huvudmän: bland annat länsstyrelser, kommuner, vattenråd och
ideella föreningar. Tanken är att pilotprojekten ska bidra med att se vad som kan få igång och
driva arbetet framåt. Dessutom ska pilotprojekten identifiera vilka styrmedel som behövs för
att vi ska kunna stärka åtgärdsarbetet utifrån de lokala förutsättningarna. De ska också bidra
till att identifiera hur åtgärdsplanering kan stärkas och vilka stöd och underlag som behövs
för åtgärdssamordning.
I Norra Östersjöns vattendistrikt bedrivs sex LEVA-projekt:

•

•

•

•

•

Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner drivs av Norrtälje
Naturvårdsstiftelse (Norrtälje naturcentrum, u.å.). De erbjuder hjälp för projektidéer,
ansökningar om ekonomiskt stöd och samordning. De förmedlar även kontakt mellan
markägare, organisationer, kommun och rådgivare.
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund driver projektet Tillsammans mot övergödning i
ett klimat under förändring (Havs och Vattenmyndigheten, 2020x). Det omfattar
Nyköpingsåns, Svärtaåns och en del av Sörmlandskustens avrinningsområde. Målet
med projektet är att öka det lokala engagemanget för åtgärdsarbete mot övergödning
genom att få till rätt åtgärd på rätt plats. Åtgärderna bör vara klimatanpassade och bidra
till den nationella livsmedelsstrategin.
LEVA-projektet Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns
avrinningsområde drivs av Hjälmarens vattenvårdsförbund (Havs och
Vattenmyndigheten, 2020y). Projektets mål är bland annat att uppnå en gemensam
problembeskrivning och målbild mellan lantbrukare och berörda myndigheter för
utsläpp av kväve och fosfor.
Enköpings kommun leder projektet Samverkan för bättre vattenkvalitet (Havs och
Vattenmyndigheten, 2019) inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden.
Målet är att minska övergödningen i pilotområdets sjöar och vattendrag. Det ska också
minska de båda avrinningsområdenas bidrag till övergödning av Mälarfjärdar som
ligger nedströms.
Södertälje kommun driver projektet Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med
tillrinningsområden (Havs och Vattenmyndigheten (u.å.). Projektet ska bland annat
förbättra vattenkvaliteten och minska kväve och fosfor utsläpp i Stavbofjärden och dess
tillrinningsområden. Detta kan uppnås genom att identifiera och genomföra
kostnadseffektiva åtgärder.
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Projektet Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad
övergödning drivs av Mälarens vattenvårdsförbund. Det handlar om samordning av åtgärder
för minskad övergödning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde. Åtgärdssamordnare
samarbetar med Sagåns vattenråd, men även med de berörda kommunerna Sala, Heby,
Västerås och Enköping.

9.2 Alla får tycka till
Inför de beslut som fattas i slutet av varje sexårsperiod i vattenförvaltningsarbetet ska
vattenmyndigheterna hålla offentliga samråd kring viktiga delmoment i arbetet. Under
samråden ska alla som vill kunna lämna synpunkter på de underlag som
vattenmyndigheterna har tagit fram. De formella kraven på samråden är att dokumenten ska
göras tillgängliga för kommentarer under minst sex månader och nå ut till allmänheten.
Därför ska samråd kungöras i samtliga större dagstidningar inom aktuellt vattendistrikt.
Följande avsnitt beskriver de samråd som har genomförts under åren 2016–2021.

Arbetsprogram med tidplan
Samrådet om Arbetsprogram med tidplan pågick från 1 november 2017 till 30 april 2018. I
samrådsdokumentet beskrevs de viktigaste arbetsmomenten inom vattenförvaltningen under
de kommande åren, när momenten genomförs och vem som är ansvarig. Där redovisades
också flera möjligheter att delta och lämna synpunkter på arbetet: genom att delta i samråd,
engagera sig i vattenråd, kontakta Vattenmyndigheten och länsstyrelsernas
beredningssekretariat med mera.
Samrådet kungjordes 1 november 2017 i alla större dagstidningar inom vattendistriktet.
Information om samrådet spreds via vattenmyndigheternas nyhetsbrev, länsstyrelsernas och
vattenmyndigheternas webbplatser och på möten där aktörer som berördes av samrådet
deltog. Information skickades också ut via e-post till samtliga kommuner och länsstyrelser i
vattendistriktet samt en rad bransch- och intresseorganisationer, nationella myndigheter,
vattenråd, departement med flera. Samrådsdokumenten fanns tillgängliga i digital form på
vattenmyndigheternas webbplats under hela samrådsperioden. Tryckta versioner av
Arbetsprogrammet skickades ut till cirka 150 mottagare, enligt sändlista i missivet för Norra
Östersjöns samrådsutskick. Materialet fanns också tillgängligt i tryckt form hos samtliga
länsstyrelser och kommuner.39 instanser lämnade in skriftliga svar på samrådet. Merparten
tyckte att samrådsdokumentet gav en bra och övergripande beskrivning av vilka
arbetsmomenten är, hur olika aktörer berörs och hur och när det går att delta i
vattenförvaltningsarbetet. Flera instanser framförde synpunkter som inte är direkt kopplade
till innehållet i samrådsdokumentet. Synpunkterna handlade bland annat om utformning av
åtgärdsprogram och tillämpning av undantag i samband med fastställande av
miljökvalitetsnormer för vatten.
Synpunkterna från samrådet 2017–2018 sammanfattades i en samrådsredogörelse
(Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2018b).

Samråd om åtgärder för nya ämnen 2018–2021
Vattenmyndigheten genomförde under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 samråd
om förslag till åtgärdsprogram 2018–2021 och reviderade föreskrifter om kvalitetskrav
(miljökvalitetsnormer) för vissa miljögifter.
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Förslagen togs fram på grund av ändringar i EU-direktiv (genom direktiv 2013/39/EU,
tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet) som bland annat innebär tolv nya prioriterade
ämnen inom vattenpolitikens område. För dessa krävs beslut om miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och övervakningsprogram.
(

Vattendelegationerna beslutade att i förslagen även inkludera poly- och perflourerade
alkylsubstanser (PFAS) i grundvatten eftersom problem med höga halter av dessa ämnen i
dricksvattentäkter uppmärksammats. Beslut fattades även om att klassificera om koppar och
zink då bedömningsgrunderna för dessa har ändrats.
Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till åtgärdsprogrammet
genomförde vattenmyndigheterna ett separat samråd med fokus på bedömningar av behov
och förslag till avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivningen.
Utskick av samrådshandlingarna gjordes till samtliga länsstyrelser, kommuner,
vattendelegater och vattenråd, nationella myndigheter, branschorganisationer, domstolar,
bibliotek, norska vattenmyndigheter och fylkesmän. Sammanlagt rörde det sig om 548
samrådsparter.
Dessutom har samtliga handlingar funnits tillgängliga på vattenmyndigheternas hemsida och
i tryckt form hos länsstyrelser, inklusive vattenmyndigheter, och kommuner.
Kungörelse om samrådet gjordes i dagspress och på vattenmyndigheternas hemsida.
Under samrådsperioden hölls flera samrådsmöten, ett nationellt möte och flera distriktsvisa
möten i Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. Syften med mötena var att
underlätta i remissprocessen genom att ge en översikt över samrådsmaterialet, erbjuda
möjlighet att ställa frågor och diskutera och bjuda in till fortsatt dialog. Samrådsmötena
riktade sig framför allt till åtgärdsmyndigheterna, men även andra intresserade var välkomna
att delta.
Totalt kom det in svar från 182 instanser och två tredjedelar av svaren kom från kommuner.
Samrådssvaren utgjordes av både synpunkter och positiva kommentarer samt förslag på
ytterligare åtgärder eller andra förbättringsbehov. Remissinstanserna lämnade flest
synpunkter på delen som rörde åtgärdsprogrammet, vanligast gällande åtgärder som berörde
den egna organisationen.
Eftersom kommunerna stod för majoriteten av samrådssvaren kom det in flest synpunkter på
de åtgärder som rörde kommunerna, framför allt åtgärderna som kallas ”Kommunerna 1” och
”Kommunerna Ny” i åtgärdsprogrammet. Dessutom hade många kommuner synpunkter på
uppskattningen av kommunernas kostnader i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen
och många kommuner och länsstyrelser efterfrågade mer vägledning. Några av de nationella
myndigheterna har haft synpunkter på sina egna åtgärder.
Alla synpunkter sammanställdes och bedömdes gemensamt av de fem vattenmyndigheterna.
I några fall hölls dialogmöten med berörda myndigheter när samrådsperioden var över och
förslag till nya formuleringar diskuterades. Synpunkter som berörde enskilda
vattenförekomster vidarebefordrades för hantering på berörd länsstyrelse. De inkomna
synpunkterna ledde till vissa förändringar i de slutgiltiga beslutshandlingarna.
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De största förändringarna var:

•

en åtgärd ströks och sköts upp till nästa åtgärdsprogram

•

två åtgärder formulerades om

•

fem åtgärdsformuleringar ändrades något

•

en åtgärd fick minskad omfattning

•

förtydligande i tre åtgärder gällande PFAS-förorenade massor och spridning

•

det prioriterade ämnet diklorvos togs bort från åtgärdsprogrammet

•

fem vattenförekomster klassificerades om

•

den samhällsekonomiska konsekvensanalysen reviderades något

Synpunkterna från samrådet 2017–2018 sammanställdes i en samrådsredogörelse
(Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2018c), (Dnr 537-5322-2017).

Samråd om vattenkraft 2018
Under perioden 2 maj till 30 september 2018 genomförde vattenmyndigheterna samråd om
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av vattenkraft.
Syftet med samrådet var bland annat att ge alla som önskade möjlighet att ge synpunkter på
de preciserade beskrivningar av vilken miljökvalitet som ska uppnås i varje vattenförekomst,
det vill säga vad god ekologisk potential faktiskt innebär. Förslagen utgick från bedömningar
av vilka miljöförbättrande åtgärder som kan genomföras vid de berörda
vattenkraftanläggningarna, med syfte att påverka vattenkraftens bidrag till energisystemet så
lite som möjligt.
Samrådet kungjordes i alla större dagstidningar som berördes av de vattenförekomster som
pekats ut som kraftigt modifierade. Information om samrådet spreds via
vattenmyndigheternas nyhetsbrev, länsstyrelsernas och vattenmyndigheternas webbplatser.
Samrådsmöten hölls i:

•

Göteborg den 22 maj

•

Härnösand den 23 maj

•

Skellefteå den 24 maj

Information skickades också ut via e-post till samtliga kommuner och länsstyrelser samt
bransch- och intresseorganisationer, vattenråd, departement med flera. Samrådsdokumenten
fanns tillgängliga i digital form på vattenmyndigheternas webbplats under hela
samrådsperioden. Materialet har också funnits tillgängligt hos samtliga länsstyrelser och
kommuner.
Vattenmyndigheterna fick svar från 114 instanser och flera framförde behovet av att peka ut
flera vattenförekomster som kraftigt påverkade med hänsyn till vattenkraften som
samhällsnyttig verksamhet.
Synpunkterna från samrådet 2018 finns sammanställt i en samrådsredogörelse
(Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2018, Dnr. 537-2349-2018)
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Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt
Samrådet om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt pågick från 2 maj till 1
november 2019. Samrådet syftade till att ta reda på om Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns
vattendistrikt fått med de viktigaste frågorna och identifierat de största hindren för att
vattenförbättrande åtgärder ska kunna genomföras. Totalt lämnade 93 instanser in
synpunkter. Bland de som svarat är kommuner, kommunala bolag, länsstyrelser,
vattenorganisationer och nationella myndigheter.
Majoriteten av de som svarade ansåg att Norra Östersjöns vattendistrikt fångat de viktigaste
vattenfrågorna. Några instanser saknade beskrivningar av arbetet kopplat till kraftigt
modifierade vatten. Andra saknade frågor kopplade till vattenlandskapets kulturarv och
beskrivningar av hur dessa värden vägs in i arbetet.
Flera kommuner efterlyste bättre vägledning från centrala myndigheter kring hur tillsyn på
miljöfarliga verksamheter som påverkar vatten ska bedrivas. Flera kommuner pekade också
på ett behov av stöd kring hur miljökvalitetsnormer ska tolkas och användas i olika
kravställningar.
Samrådet kungjordes i alla större dagstidningar inom vattendistriktet. Information om
samrådet spreds via vattenmyndigheternas nyhetsbrev, länsstyrelsernas och
vattenmyndigheternas webbplatser och på möten där aktörer som berördes av samrådet
deltog. Information skickades också ut via e-post till samtliga kommuner och länsstyrelser i
vattendistriktet samt en rad bransch- och intresseorganisationer, nationella myndigheter,
vattenråd, departement, med flera. Samrådsdokumenten fanns tillgängliga i digital form på
vattenmyndigheternas webbplats under hela samrådsperioden. Tryckta versioner av
Arbetsprogrammet skickades ut till cirka 150 mottagare, enligt sändlista i missivet för Norra
Östersjöns samrådsutskick. Materialet fanns också tillgängligt i tryckt form hos samtliga
länsstyrelser och kommuner.
Synpunkterna från samrådet 2019 sammanfattades i en samrådsredogörelse
(Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2020b , Dnr 537-1716-2019).
)

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021–2027
Samrådsperioden är 1 november 2020 till 30 april 2021. Texten kommer att skrivas till
slutversionen av förvaltningsplanen.

9.3 Information och kommunikation
Om vattenförvaltningen genomförs på ett väl förankrat sätt effektiviseras arbetet, eventuella
målkonflikter kan identifieras tidigt och potentiellt dubbelarbete förebyggs. I detta är
information och kommunikation viktigt.
Vårt kommunikationsarbete ska leda till en ökad kännedom om våra uppdrag,
ansvarsområden, arbetsmetoder, kontaktvägar och förslag till beslut. Som myndighet har vi
dessutom ett särskilt ansvar för att göra vår information lättillgänglig och lätt att förstå.
Planerad och väl genomförd kommunikation bidrar till att skapa, vårda och utveckla
relationer både inom vattenmyndigheterna och i kontakterna med våra målgrupper samt
beslutsfattare och uppdragsgivare.
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Ny webbplats och databasen VISS
Den 20 november 2019 publicerade vattenmyndigheterna en ny webbplats,
www.vattenmyndigheterna.se. Arbetet med att ta fram den pågick under hösten 2018 och
hela 2019.
Vattenmyndigheternas nya webbplats är tydlig och innehåller relevant information. Den följer
alla lagkrav för offentliga webbplatser, bland annat tillgänglighetsdirektivet.
En annan viktig informationskälla i vattenförvaltningsarbetet är databasen
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) som har utvecklats av vattenmyndigheterna,
länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. VISS förvaltas i dag av Länsstyrelsen i
Jönköping. Databasen är tillgänglig för alla på internet via adressen viss.lansstyrelsen.se och
har bland annat sökbara kartor med valbara lager. VISS är en portal för information och data
om alla vattenförekomster i grundvatten, sjöar, vattendrag och längs kusten. Här finns till
exempel statusklassning, miljökvalitetsnormer och påverkanskällor för varje enskild
vattenförekomst. Eventuell övervakning och planerade eller genomförda åtgärder tas också
upp. Under förvaltningscykel 2016–2021 har vattenmyndigheterna genomfört ett projekt
kallat SKAV: Sammanhängande Kedja Av Information i VISS. Den så kallade SKAV-kedjan
ska finnas i VISS för varje vattenförekomst enligt: påverkanskälla → status → riskbedömning
→ åtgärdsanalys → normsättning.
Vattenmyndigheterna utvecklar ständigt sin digitala verktygslåda med nya program och
användningsområden. Ett exempel är StoryMaps där interaktiva kartor används för att
visualisera komplicerad information. Ett annat verktyg är Webropol för till exempel
inhämtning av enkätsvar.

Digitalt samråd kan nå fler
Inför samråd 2021–2027 har vattenmyndigheterna valt att publicera samrådsmaterialet
digitalt. Genom att göra det omfattande samrådsmaterialet med text, tabeller, staplar, kartor
och diagram tillgängligt på det sättet är målsättningen att nå ut till fler och på så sätt öka
deltagandet i samrådet.
På webbsidan för samrådet finns det tydliga instruktioner om hur du kan lämna in dina
samrådssynpunkter och hur vi tar emot dessa. Här finns även instruktioner för hur du lämnar
samrådssynpunkter i VISS.
Vi ser fördelar med ett digitalt samrådsmaterial:

•
•

Ökad tillgänglighet för alla som vill läsa eller lyssna på det vi skrivit.
Ökad användbarhet, lättare att lämna samrådssynpunkter och för myndigheter,
kommuner och andra organisationer att jämföra vattendistriktens information, åtgärder
och förutsättningar.

Sociala medier
Vattenmyndigheterna använder de sociala plattformarna LinkedIn och Youtube för att nå ut
till en bred målgrupp. Genom att dela inlägg med nyheter och evenemang på LinkedIn visar
vi vad vattenmyndigheterna bidrar med i vattenfrågan. Vi använder Youtube som plattform
för att ladda upp och sprida de filmer som vi tar fram. Youtubekanalen innehåller såväl
informations- och utbildningsfilmer som nyheter och intervjuer.
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Publikationer
Vattenmyndigheterna publicerar olika typer av skrifter, dokument, nyhetsbrev och rapporter.
Vissa berör enskilda distrikt medan andra är nationella. Samtliga publikationer finns att ladda
ner som pdf:er eller beställa på vår webbplats. Här följer några exempel på publikationer som
vattenmyndigheterna tagit fram under perioden 2016–2021.

Nyttan med bättre vatten
Med den här skriften vill vattenmyndigheterna ge kommunala beslutsfattare goda argument
för beslut om fler vattenåtgärder. Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för
vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket
handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp
på.

Verktyg för bättre vatten
Med denna broschyr vänder sig vattenmyndigheterna främst till handläggare på
länsstyrelserna för att ge kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN.
Den kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och
verksamhetsutövare när det gäller MKN.
Skriften är inte tänkt att användas som vägledning vid prövning och tillsyn. I de fallen
hänvisar vi till fördjupad information hos Havs- och vattenmyndigheten och andra
myndigheter som vägleder kring tillämpning av miljökvalitetsnormer i tillsyn, prövning och
fysisk planering.

Vattenblänk – Nyhetsbrev
Vattenblänk är ett digitalt nyhetsbrev som vattenmyndigheterna ger ut fyra gånger per år.
Nyhetsbrevet innehåller nyheter om vattenförvaltning och vattenvård.

WaterCoG – Nyhetsbrev
I projektet Water Co-Governance undersöker vattenmyndigheterna tillsammans med fyra
andra EU-länder hur det lokala arbetet kring EU:s vattendirektiv kan bli ännu bättre. I
WaterCoG:s nyhetsbrev hittar man information om olika aktiviteter både här i Sverige och
utomlands.

LIFE IP Rich Waters – Nyhetsbrev
Projektet LIFE IP Rich Waters syftar till att skynda på genomförande av vattendirektivet i
Sverige. I projektet genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya metoder
och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. I nyhetsbrevet
Bättre vatten sprider projektet information om projektets framsteg, evenemang och
utlysningar av medel för vattenprojekt.

Publikationer i Norra Östersjöns vattendistrikt
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram flera publikationer som
har fokus på arbetet inom vattendistriktet:

•
•

Sammanställning av kommunernas åtgärder (Vattenmyndigheten Norra Östersjön,
2020a)
Sammanställning av samverkansarbete (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2018a)
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•
•
•

Sammanställning av synpunkter från samråd om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns
vattendistrikt (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2020b)
Kommunernas roll i vattenförvaltningen9
Sammanställning av åtgärdsområden i Norra Östersjöns vattendistrikt
(Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2017)

Inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters tas många publikationer fram, som har stor
relevans och tydlig koppling till arbetet med vattenförvaltning. Projektet ger också ut ett
nyhetsbrev som beskriver vad som händer i de olika delprojekten. Inom ett av delprojekten
har en webbplats för strategisk kommunal vattenplanering utvecklats (Rich Waters, 2020). Där
finns bland annat en handbok för kommunal vattenplanering och besökaren kan ta del av
goda exempel, inspirationsmaterial och få tips om seminarier med mera.

Se vattenmyndigheternas hemsida och beställ utbildningsmaterial (Vattenmyndigheterna,
2020)
9
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10 Vattenförvaltning 2021–2027
Vattenförvaltning är ett ständigt pågående arbete som inte kommer att avslutas 2027.
Samhällets behov, förändringar i påverkanstryck och klimatförändringar tillsammans med
nya politiska förutsättningar sätter ramarna för framtidsutblicken. Vi har inte ambitionen att
kunna överblicka allt som kommer att påverka vårt arbete i kommande sexårsperiod, men vi
lyfter här några viktiga saker både ur ett omvärldsperspektiv och utifrån vad vi själva ser som
de mest väsentliga utvecklingsbehoven inom den svenska vattenförvaltningen. Under
samrådet är vi glada att ta emot synpunkter som kan komplettera det vi skriver här, så att
framtidsbilden av möjligheter och utmaningar blir mer heltäckande.
Det händer mycket inte minst på EU-nivån just nu. Hanteringen och efterverkningarna av
pandemin, Brexit och migrationsfrågorna kan indirekt komma att påverka både
samarbetsklimatet och den EU-gemensamma budgeten. Mer direkt så har EU:s GREEN DEAL
med strategier för biologisk mångfald, klimatåtgärder och ”Farm to Fork” en given koppling
till europeisk och därmed svensk vattenförvaltning. Förhandlingarna pågår för fullt inför den
nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och resultatet av dessa
förhandlingar kommer att få stor betydelse för förutsättningarna att genomföra nödvändiga
åtgärder för att hantera jordbrukets påverkan. Under december 2020 förväntas EU besluta om
ett nytt dricksvattendirektiv (98/83/EG) där poängteras bland annat kopplingen till den
kunskap som inhämtats och de åtgärder som genomförts inom ramen för vattendirektivet
Dessutom ska det tas större hänsyn till hur klimatförändringarna påverkar vattenresurserna.
Det har tagits initiativ till att påbörja en översyn och eventuell revidering av
avloppsvattendirektivet (91/271/EEG), som kan påverka förutsättningarna att genomföra
åtgärder kopplat till påverkan från avloppsvatten.
I kommande sexårscykel behöver vi få bättre koll på effekterna av vad den pågående
klimatförändringen innebär i olika delar av landet. Vi vet att temperatur- och
nederbördsmönster förändras på olika sätt och att takten för förändringarna kan gå fortare än
vad nuvarande nationella och internationella åtaganden tar höjd för. De senaste årens stora
variationer när det gäller både nederbörd och torra perioder har tydliggjort hur känsliga våra
vattenresurser och vårt samhälle är för situationer med höga flöden eller vattenbrist. Det är
därför viktigt att vi under den kommande sexårsperioden ökar både kunskapsunderlag och
beredskap för att hantera sådana förändringar. Hur effekterna av klimatförändringarna
påverkar ekosystemen, hydrologin, vattenkvaliteten och vattentillgången i distrikten eller
avrinningsområden behöver vi mer kunskap om. Med den kunskapen kan vi bättre hantera
de olika klimatanpassningsutmaningarna och anpassa åtgärder därefter.
Vattenmyndigheterna arbetar intensivt med att hantera klimatförändringarnas betydelse för
våra vattenresurser, både när det gäller vattenkvaliteten och tillgången på vatten för olika
samhällsbehov. För första gången finns nu ett förslag till delförvaltningsplan med åtgärder
mot vattenbrist.
Från 2004, då vattendirektivet införlivades i Sverige, och till nu har det hänt mycket när det
gäller administration och planering på vattenområdet, som till exempel:

•

en utvecklad förståelse för hur förvaltningen behöver ske utifrån vattnets väg och
därmed över administrativa gränser

•

införande av ett allt bättre IT-stöd

•

förtydliganden av behovet av ökad miljöövervakning och finansiering
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•

en ökad medvetenhet om vikten av att ta hänsyn till vattenkvalitets- och
vattenresursfrågor på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen

Sedan 2004 har även ändringar i lagar, regler och en ökad finansiering av åtgärdsarbetet
bidragit till allt bättre förutsättningar för Sveriges vattenförvaltning. Lagar och regler har
anpassats till vattenförvaltningen exempelvis genom ett flertal förändringar i miljöbalken och
tillhörande förordningar. Som exempel framgår det så kallade förbudet mot försämring av
vattenmiljöerna sedan 2019 direkt av lagtext, likväl som genomförandet av den nationella
planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. De aktörer som återrapporterar till
vattenmyndigheterna uttrycker att miljökvalitetsnormerna är styrande för de prioriteringar
som görs avseende vattenrelaterad verksamhet.
Utökad finansiering inom LOVA (lokala vattenvårdsprojekt), särskilda satsningar på åtgärder
för att trygga dricksvattenförsörjningen, riktade medel till länsstyrelsernas tillsyn och
satsningar på efterbehandling av förorenade områden är ett par exempel på satsningar som
ger möjligheter till ett bättre och mer ändamålsenligt åtgärdsarbete. Både andra medel och
frivilligt arbete bidrar till att förbättra vattenmiljön där det behövs. Vattenmyndigheterna
bedömer dock att det fortfarande finns outnyttjade möjligheter i landsbygdsprogrammet,
havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och
socialfondsprogrammet när det gäller finansiering av EU:s övergripande mål inom
vattenområdet.
Trots allt bra som görs och de stegvisa förbättringar som sker, så är vi ändå långt ifrån att nå
målen. Resultaten från innevarande sexårsperiod visar att cirka hälften av
vattenförekomsterna i Sverige fortfarande inte når god status.
Vi ser en risk att ett fokus på förändringar i ansvarsfördelning och organisation leder till
fördröjningar i Sveriges genomförande av sina åtaganden enligt vattendirektivet och medför
risker för samhällsutvecklingen som beror av förutsägbar vattenkvalitet och kvantitet.
Vattenmyndigheterna lägger nu fram förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram för tredje gången. Genom vår kartläggning av påverkanskällor och vattnets
status har vi bättre kunskap än någonsin om vad som behöver göras var och kan i många fall
också peka på vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna. När det gäller
jordbruksåtgärder har vi också kunnat analysera vilka fysiska åtgärder som bör vara de mest
kostnadseffektiva. Genom en styrmedelsanalys har vi identifierat vilka administrativa
åtgärder som behöver genomföras av myndigheter och kommuner för att se till att fysiska
åtgärder i vattenmiljöerna faktiskt kommer till stånd. Detta framgår av Åtgärdsprogram 2021–
2027, där vi anger 60 sådana åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra
under nästa sexårscykel. Detta kommer att ta oss en god väg mot målen för
vattenförvaltningen. Med hjälp av lärdomar från tidigare förvaltningscykler behöver vi också
fortsätta följa upp hur åtgärdsgenomförandet och samordningen mellan olika aktörer och
ansvarsområden sker och utvecklas.
Det är nu upp till alla berörda att göra sin del av vattenförvaltningsarbetet. Det gäller på alla
nivåer från regeringen via ansvariga myndigheter till kommuner och verksamhetsutövare.
Sverige har ett ansvar inför EU att klara av sitt åtagande, men det viktigaste är att förvalta
våra gemensamma vattenresurser för samhället i stort och för de kommande generationerna.
Tillräckligt med vatten av god kvalitet kan inte ersättas med något!
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10.1 Utveckling av vattenarbetet 2021–2027
Vattendirektivets adaptiva och cykliska förvaltningsmodell innebär att genomförandet sker
stegvist med ett lärande i fokus, där ständiga förbättringar av både kunskap och processer
kan ske. Vi behöver därför fortsätta att utveckla och förbättra vattenarbetet även under
kommande sexårsperiod. Bygga vidare på det som byggts upp och vara ödmjuk inför den
förbättringspotential som finns.
Trots att det skett en ökad medvetenhet om värdet och vikten av en långsiktigt hållbar
vattenförvaltning sedan 2004 och fram till idag, så måste åtgärdstakten fortsätta att öka också
under perioden 2021–2027. Framförallt bedömer vi att myndigheter och kommuner behöver
ta ett ännu större ansvar för att genomföra en aktiv, sammanhållen planering av sitt
åtgärdsarbete och se fördelarna med att planera in vattenförvaltningen som en integrerad del
av den ordinarie verksamhetens totala miljöarbete. Det krävs också ökad samverkan mellan
olika myndigheter och mellan kommuner, för att undvika en ineffektiv och kostsam
uppdelning och fragmentisering av ansvar och åtgärder mellan olika aktörer och sakområden.
Vattenmyndigheterna har en ganska bra bild över vilka utvecklingsbehov som finns efter mer
än 15 års arbete med att hålla samman vattenförvaltningsarbetet och vattendirektivets
genomförande i en svensk kontext. Vi har fått mycket underlag och idéer från berörda aktörer
under tidigare samråd, dialoger och i andra samverkanssammanhang. Vi har också fått
underlag från den rapportering som myndigheter och kommuner gör till
vattenmyndigheterna varje år för att redovisa hur det går med åtgärdsgenomförandet.
Mycket av den utveckling som behöver göras handlar om nationella frågor, som behöver
hanteras likartat över hela landet. Sådana frågor är det bäst att lösa på nationell nivå,
exempelvis genom nationella vägledningar, styrmedel och samordnade insatser. Vissa frågor
behöver till och med hanteras genom politiska beslut, som exempelvis ny eller förändrad
lagstiftning, ökad eller omfördelad finansiering eller tydligare styrning av statliga
myndigheter. Andra frågor behöver hanteras på en mer regional nivå eftersom förutsättningar
och utmaningar ser olika ut i olika delar av landet.
Nedan beskrivs övergripande utvecklingsbehov inom några olika områden under
förvaltningscykeln 2021–2027.

Gemensamma frågor för kommande sexårsperiod
Sammanhållen vattenpolitik
Det saknas ännu en sammanhållen vattenpolitik på flera områden. Här behövs ett samlat
grepp för vad Sverige vill. Detta lyfts bland annat fram i utredningen En utvecklad
vattenförvaltning (SOU 2019:66), som anser att regeringen bör ta fram en skrivelse till
riksdagen om en nationell handlingsplan på vattenpolitikens område som ger en
övergripande inriktning på arbetet i Sverige för den kommande sexårsscykeln. En bättre
koppling till finansieringen av åtgärder behövs också enligt betänkandet.
Regeringen har tagit ett samlat beslut i vattenkraftsfrågan i och med den nationella planen för
miljöanpassning av vattenkraft (NAP). Det finns också långsiktiga planer för kalkning och
hanteringen av förorenade områden, men mycket saknas inom andra områden.
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Exempel på områden där ett större och sammanhållet grepp skulle behöva tas om hur
vattenförvaltningsfrågorna ska hanteras är:

•

jordbrukspolitiken

•

övervakning av yt- och grundvatten

•

frågor om vattenbrist och torka

•

markavvattningsfrågorna

Myndigheter och kommuner behöver göra mer
Varje myndighet måste ta ett större ansvar för att ta ett sammanhållet grepp över sin del av
vattenförvaltningsarbetet och integrera sina uppdrag inom vattenförvaltningen i hela sin
verksamhet på strategisk nivå. På så sätt kan risken för utebliven samordning med relaterade
uppdrag minimeras och arbetet effektiviseras. Det finns exempel på att motsatta intressen inte
hanteras tillräcklig väl. Detta behov återspeglas i en ny åtgärd 1 i åtgärdsprogram 2021-2027,
riktad till alla åtgärdsmyndigheter, som ålägger ansvar för en strategisk och integrerad
planering av åtgärdsprogrammets genomförande inom ramen för myndighetens
ansvarsområde.
Avrinningsområden har olika naturgeografiska förhållanden och åtgärder för att motverka
eller förebygga negativ påverkan blir bara effektiva med utgångspunkt i vattnets geografi.
Många län och kommuner behöver därför samarbeta utanför sina geografiska gränser, vilket
kan vara en svårighet.
Vattenmyndigheterna har för att stimulera ett sådant samarbete tagit fram en ny åtgärd som
riktas till kommunerna och länsstyrelserna, åtgärd 1 i båda fallen, där dessa åläggs att göra en
övergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.
Denna planering ska tala om hur miljökvalitetsnormerna ska beaktas i alla relevanta delar av
verksamheten. Det som är gemensamt är att vattenfrågorna berör många olika verksamheter
inom respektive organisation och måste lyftas in i den övergripande verksamhetsplaneringen.
På länsstyrelserna finns särskilt behov av att involvera olika sakområden i genomförandet av
åtgärdsprogrammet, som till exempel miljöskydd, landsbygdsfrågor, kulturmiljö och
samhällsplanering. För att stötta denna åtgärd har Boverket en åtgärd som syftar till att ge
vägledning för att kommunerna lättare ska kunna beakta miljökvalitetsnormerna i den fysiska
planeringen.
Dessa planeringsåtgärder poängterar att vattenförvaltningen måste integreras i allt arbete där
miljökvalitetsnormerna berörs. Här lyfts också fram att kommuner och länsstyrelser behöver
prioritera de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att inte nås eller där försämring
hotar. De olika distrikten har olika utmaningar. Därför blir det länsstyrelsens och kommunens
uppgift att med hjälp av informationen i VISS identifiera var krutet ska läggas. För att
ytterligare underlätta för kommuner och länsstyrelser utvecklar vi ett kartunderlag i formatet
”StoryMaps” som kommer att länkas till ifrån VISS.
De myndigheter som har ansvar för information, data och dataflöden har fortfarande stora
insatser kvar att göra när det gäller att koppla samman och kvalitetssäkra underlag. Eftersom
underlagsdata är en viktig grund för hela vattenförvaltningsarbetet måste dessa vara
lättillgängliga och kvalitetsgranskade samt hållas uppdaterade.
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Miljöövervakningen behöver utvecklas
En väl planerad miljöövervakning är nödvändig för att de beslut som ska fattas inom arbetet
med vattenförvaltning ska bli så väl underbyggda som möjligt. Sveriges övervakning av ytoch grundvatten är i många avseenden bra, men behöver samtidigt utvecklas ytterligare för
att bättre möta upp de behov som finns inom vattenförvaltningen.
Områden med särskilt stora behov är:

•

övervakningen av biologiska kvalitetsfaktorer

•

övervakning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen

•

övervakningen av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

•

övervakning av grundvattennivåer i påverkade områden.

Det behövs också mer kontroll och kunskap om nya ämnen som kan utgöra risk för
vattenmiljön.
Arbetet med att utveckla och samordna nationell och regional miljöövervakning så att den
bättre anpassas till vattenförvaltningsarbetets behov drivs av Havs- och vattenmyndigheten
och vattenmyndigheterna, tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och
Naturvårdsverket. Utredningen Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation
för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22) lämnade sitt betänkande 2020, men utredningen
utredde aldrig frågan kring vilka analyser som behöver göras av faktorer som påverkar miljön
och de bakomliggande orsakerna till att förändringar i miljötillståndet inträffar. Därmed
ingick inte heller vilka analyser som behöver genomföras inom vattenförvaltningsarbetet för
att utforma väl utformade övervakningsprogram i enlighet med
vattenförvaltningsförordningen.
Utvecklingsbehoven inom miljöövervakningen beskrivs mer i kapitel 4 Miljöövervakning.

Nationell prövningsplan för vattenkraften
Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) beslutades av
regeringen den 25 juni 2020. Planen innebär att alla anmälda anläggningar för
vattenkraftsproduktion som omfattas av planen ska omprövas för att få moderna miljövillkor
(läs mer i kapitel 7 Miljökvalitetsnormer för vatten) och prövningarna ska ske under en period
av drygt 20 år med start 2022. Sista prövningen enligt planen ska ske år 2039 vilket innebär
arbetet fortlöper även i kommande sexårscykler efter 2027.
Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) kommer att bedrivas i den prioriteringsordning som behövs för att genomföra NAP
under perioden 2022–2039. Inledningsvis skiljer sig tidsplanen för samråd något från arbetet
med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och
naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den senare delen av
samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att ha särskilt
fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024.
Vattenmyndigheterna behöver sedan fortsätta att revidera normer cykelvis för att varje
prövning ska få ett så bra underlag som möjligt allt eftersom ny information tillkommer och
ny teknik utvecklas.
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Markavvattning
Markavvattningens koppling till ekologisk status och avvägningen mot jordbrukets behov är
något som samhället behöver arbeta vidare med. Vattenmyndigheterna intensifierar arbetet
med dessa frågor under perioden 2021–2027. Vår ambition är att kunna samråda förslag på
KMV för markavvattning under den pågående förvaltningscykeln, det vill säga före den
ordinarie revideringen som ska ske 2027. Markavvattning är väsentlig för jordbruket så att
växtodlingen kan optimeras. Samtidigt så påverkas vattendragen av avvattningen. All
markavvattning som finns idag behövs inte medan de negativa effekterna kvarstår.
Exempelvis finns markavvattningsföretag som är inaktiva, medan vissa har omoderna
tillstånd. Vissa skulle kunna användas för reglerad dränering. I ett förändrat klimat kan behov
och villkor behöva förändras.

Åtgärder mot övergödning
Övergödningen är ett välkänt problem som behöver ytterligare fokus när det gäller åtgärder
och finansiering. Kunskapen om läget är fullt tillräcklig för både inlandsvatten och Östersjön.
EU:s mål för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) pekar tydligt på att stöden i
kommande programperiod ska användas för att minska näringsläckaget från jordbruket.
Under hösten 2020 görs ett stort arbete med att ta fram den svenska strategiska planen för
nästa period och inför framtagandet av regionala handlingsplaner. I denna plan måste
strategin för att adressera åtgärdsbehovet för att motverka övergödning vara mycket tydlig.
Vattenmyndigheterna ser inte att åtgärderna behöver motverka ambitionerna om en ökad
inhemsk hållbar livsmedelsproduktion i den svenska livsmedelsstrategin. En hållbar
produktion måste ske utan att vattenkvalitet och – kvantitet påverkas negativt.
Sverige satsar allt större medel för att minska övergödningsproblemet via Lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA), Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokalt engagemang
för vatten (LEVA). Den sammanlagda storleken på dessa bidrag är mer än en halv miljard för
år 2021. Via dessa stöd ska fler konkreta åtgärder i form av till exempel våtmarker,
tvåstegsdiken och skyddszoner komma till stånd. I backspegeln har många planer och
utredningar gjorts med dessa bidrag, vilka det nu förhoppningsvis är dags att realisera.
Vattenmyndigheterna ser också att effektuppföljningen av dessa stora satsningar måste
utvecklas.
Då stöd för konkreta åtgärder och rådgivning baseras på frivillighet genom
ansökningsförfaranden från den enskilde verksamhetsutövaren eller kommunen är
träffsäkerheten i att dessa åtgärder genomförs där de bäst behövs inte optimal. Uppföljningar
visar att intresset för att till exempel söka finansiering för en våtmark varierar stort mellan
olika län. En ökad träffsäkerhet skulle innebära ökad miljönytta per krona. Hur intresset från
berörda verksamhetsutövare kan öka är en fråga som måste adresseras. Därför finns det
föreslagna åtgärder till såväl Jordbruksverket som länsstyrelserna angående detta.
Där det finns övergödningsproblem i havsmiljön görs åtgärder effektivast på land. Havs- och
vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram åtgärdsprogram enligt Havsmiljödirektivet och
hänvisar i stor utsträckning till åtgärder i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Detta
förstärker motivet för att ansvariga aktörer verkligen ska genomföra sina åtgärder.
Helsingforskommissionen (HELCOM) har också bilden klar och förbereder för en ny
internationell överenskommelse Baltic Sea Action Plan (BSAP) baserad på nya
betingsberäkningar avseende reduktionsbehov av närsaltbelastning.
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Vattenmyndigheterna ser att åtgärdsmålen inom övergödning är rimliga att uppnå inom två
sexårscykler under förutsättning att de ansvariga aktörerna genomför sina delar. Sannolikt
behöver dock ekosystemen längre tid på sig för återhämtning.

Vattenförvaltning i ett förändrat klimat
Förvaltningen av vattenresurserna behöver ta hänsyn till det förändrade klimatet på flera
olika sätt. Detta innebär anpassningar till olika utmaningar i olika delar av landet.
Kusterosion i söder, vattenbrist i öster, större regnmängder i norr och översvämningar i väster
är några av de utmaningar som följer av ett förändrat klimat. Det finns ett stort behov av att
kunna få en mer detaljerad bild i både tid och rum av regionala klimatscenarier,
vattenbalansberäkningar per avrinningsområde, samhällets samlade vattenbehov, tillstånd för
vattenuttag och ekosystemens respons. Regeringen ska få underlag till sin nya
klimatanpassningsstrategi i december 2021. Underlaget ska peka på de mest prioriterade
utmaningarna och innehålla en utvärdering av myndigheternas klimatanpassningsarbete. Vi
förutsätter att vattenfrågorna kommer att ha en framskjuten plats i denna strategi.
Vattenbrist har sedan länge varit ett problem i vissa delar av landet framförallt i Södra
Östersjöns vattendistrikt. Vattenbristen har dockunder senare år drabbat allt större delar av
landet, åtminstone temporärt. Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på
delförvaltningsplaner med åtgärder mot vattenbrist för kommande sexårsperiod. Det har inte
varit möjligt att kvantifiera vattenbrist så tydligt som vi önskar, inte heller kan problemen
fullt ut kopplas till påverkan och därmed till relevanta åtgärder såsom direktivet kräver.
Delförvaltningsplanerna är ett första steg som både visar på bristen på relevant data och
föreslår vad som mer behöver göras för att motverka vattenbrist. Det handlar således inte om
krishantering utan framförallt om ett förebyggande arbete. Ett verktyg som skulle behöva tas
fram är specifika bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer för kvantitativ status för sjöar
och vattendrag. Det är också viktigt att planera och prioritera rätten till vattenuttag i ett
klimatperspektiv. Ett förändrat klimat kommer också att leda till större risker för
översvämningar – både som följd av skyfall och stigande havsnivåer. Många åtgärder med
annat fokus kan också förebygga risk för översvämning och minska negativa effekter – så
kallade naturbaserade lösningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar
på riskområden framförallt i städer, samtidigt som många åtgärder behövs uppströms.
Länsstyrelserna ska se till att åtgärder för riskhantering föreslås. MSB behöver tillhandahålla
hela sitt översvämningsunderlag och länsstyrelserna behöver stämma av åtgärder inom båda
direktiven - vattendirektivet och översvämningsdirektivet - för att undvika intressekonflikter
och hitta synergieffekter.
På kort sikt är det inte troligt att direkta effekter från klimatförändringar kommer att påverka
möjligheten att nå målen i så stor utsträckning. Däremot är det mer troligt att samhällets
klimatanpassningsåtgärder kan komma att påverka vattnet. Därför är det viktigt att
vattenförvaltningsarbetet samordnas med arbetet som följer av översvämningsdirektivet för
att kunna minimera konflikterna mellan de olika direktivens mål. Synergieffekter kan nås
genom att förbättra och bevara ekosystemens, markernas och grundvattenmagasinens
naturliga vattenhållande förmåga. EU-kommissionen har tagit fram en vägledning
(Europeiska kommissionen, 2009) för hantering av klimatförändringar i
vattenförvaltningsarbetet. Enligt vägledningen bör ett förändrat klimat inte användas som
motiv för att sänka förbättringskraven (miljökvalitetsnormer med undantag i form av mindre
stränga krav) för en vattenförekomst. Den åtgärd som främst förespråkas är att hålla kvar
vatten högt uppe i avrinningsområdet för att minska risken för både stora översvämningar
nedströms och vattenbrist.
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Kommunerna behöver dimensionera dagvattenanläggningar, hitta platser för planerad
översvämning, förnya VA-näten för att minska risken för bräddning eller inläckage till
dricksvatten. För detta arbete krävs stora investeringar under kommande förvaltningscykel
och troligen också i ett ännu längre tidsperspektiv.

Dricksvattenförsörjningen
Drickvattenfrågorna har en särskild ställning i vattendirektivet framförallt genom att
vattentäkterna ska skyddas. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har pekat på behovet av
att vattenskyddet utvecklas – nya vattenskyddsområden behöver inrättas och befintliga
föreskrifter uppdateras. Regeringen har anslagit särskilda medel, men ändå går arbetet alltför
långsamt.
Hösten 2020 kommer EU att anta ett nytt dricksvattendirektiv med utökat krav på
riskbedömning av råvattnet och samordningen. Vi ser goda möjligheter till samarbete och
synergier med vattenförvaltningsarbetet. En statlig utredning kommer under hösten 2021 att
föreslå hur ansvarsfördelningen för direktivets implementering ska se ut i Sverige. Nya
ämnen ska mätas och rapporteras. Även läckage från ledningssystemen och motåtgärder mot
detta ska rapporteras till EU.
Redan idag finns risk för att vattenresursen inte räcker till dricksvattenförsörjningen i vissa
delar av landet under torra perioder, bland annat på grund av konkurrens om vattnet med till
exempel jordbruk och industri. Samtidigt måste ekosystemen ha den nödvändiga
vattentillgången tryggad Även frågor om grundvattenkvantitet behöver större
uppmärksamhet då låga grundvattennivåer har stor effekt på grundvattenberoende
ekosystem.
I nästa sexårsperiod behöver också frågor rörande bakterier och andra mikroorganismer i
dricksvattentäkter uppmärksammas, särskilt motiverat av ett varmare klimat.

EU:s rekommendationer till Sverige
Medlemsstaterna gör regelbundna redovisningar till EU-kommissionen av hur arbetet med att
genomföra vattenförvaltningen fortskrider. EU-kommissionen granskar redovisningarna och
återkopplar till respektive medlemsstat hur man bedömer att genomförandet går.
Återkopplingen från EU är viktig för den fortsatta utvecklingen av arbetet med
vattenförvaltning. Den pekar ut förbättringsbehov och ger en indikation på vad
medlemsstaterna behöver prioritera. I februari 2019 fick medlemsstaterna återkoppling från
granskningen av vattendistriktens förvaltningsplaner som beslutades 2016. För Sveriges del
lyftes bland annat rekommendationer att stärka miljöövervakningen, att förbättra
motiveringen av undantag, att utveckla indikatorer för betydande påverkanstryck, att
identifiera fler åtgärder för att reducera fosforläckage, att ta fram förvaltningsplaner för
hantering av torka och att arbeta vidare med kostnadstäckning för vattenanvändning
(Europeiska kommissionen, 2019). EU trycker på i många sammanhang och EUkommissionen lämnade så sent som i juni 2020 besked om att vattendirektivet inte ska öppnas
upp för någon större revidering. Samtidigt flaggade de för att ett större fokus kommer att
ligga på att understödja medlemsstaternas implementering och se till att direktivet efterlevs i
större utsträckning.
EU-kommissionen har poängterat att det inte är tillräckligt att bara bygga åtgärdsprogram på
sådant som redan görs eller ändå ska göras. Åtgärdsprogrammen ska innehålla specifika
åtgärder för kontroll av vattenuttag, utsläpp från punktkällor, diffusa utsläpp, fysisk
förändring samt ytterligare åtgärder som behövs för att nå kvalitetsmålen.
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10.2 Utmaningar och åtgärder i Norra Östersjöns
vattendistrikt
En stor andel av yt- och grundvattenförekomsterna i Norra Östersjöns vattendistrikt når inte
en god status i dagsläget. Problemen ser lite olika ut i olika delar av distriktet. I kustområdet
och i slättlandskapens sjöar och vattendrag finns ofta problem med allt för höga halter av
näringsämnen, vilket orsakar övergödning. Både sjöar och vattendrag är påverkade av
människan genom fysiska ingrepp så som sjösänkningar, kanalisering och reglering av
vattenflödet. Miljögifter från både tidigare verksamhet, pågående verksamheter och diffusa
utsläpp påverkar vattenförekomsterna i distriktet.
Norra Östersjön är det mest tätbefolkade av Sveriges vattendistrikt. Det ger ett högt tryck på
vattenresurserna i distriktet och gör oss extra känsliga om till exempel klimatförändringarna
får ett större genomslag än vad vi kan förutse idag.
Samtidigt som det finns stora utmaningar med att uppnå vattenmiljöer med bra kvalitet och
tillräcklig kvantitet i hela vattendistriktet, pågår en positiv utveckling på flera håll. Många
kommuner och myndigheter har börjat arbeta mer systematiskt med vattenfrågor, och
samverkar mellan olika avdelningar och enheter som berörs. Kunskapsunderlagen förbättras
och fler åtgärder genomförs. Detta är en bild som bland annat har framkommit under tidigare
samråd och genom den årliga rapporteringen av genomförda åtgärder till
vattenmyndigheterna.
Klimatförändringarnas effekter är något som behöver vägas in i allt vattenarbete. Mer extrema
väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och stigande havsnivåer är
följder av klimatförändringar som påverkar både vattentillgång och vattenkvalitet.
Utvecklingen av andra miljöproblem kan förvärras, till exempel genom ökad transport av
närsalter och miljögifter.
Nedan beskriver vi några områden som vi bedömer som särskilt relevanta inom vattenarbetet
i Norra Östersjöns vattendistrikt de kommande åren.

Hållbart samhällsbyggande är viktigt för en bra vattenförvaltning
Många städer inom Norra Östersjöns vattendistrikt växer snabbt och mer mark behöver tas i
anspråk för ny bebyggelse och nya verksamheter. Det innebär ett högre tryck på både
vattenanvändningen och en större påverkan på vattenmiljöerna. Ökad befolkning kan ge
ökade avlopps- och dagvattenutsläpp som leder till ökad belastning av näringsämnen och
miljögifter. Ny bebyggelse innebär ofta att andelen hårdgjorda ytor i ett område ökar, vilket
bland annat medför större och snabbare ytavrinning och minskad grundvattenbildning. Ofta
medför bebyggelse att även annan typ av påverkan ökar, exempelvis byggande av bryggor,
båttrafik, muddring och strandmodifieringar.
Trycket på vattenresurserna är hårt och för att vi ska nå en långsiktigt hållbar
vattenanvändning behöver vattenfrågorna vägas in tidigt i samhällsplaneringen. En positiv
utveckling på det området är att allt fler kommuner inom vattendistriktet har tagit fram eller
håller på att ta fram vattenplaner som beskriver hur kommunen ska arbeta med vattenfrågor.
Inom projektet LIFE IP Rich Waters finns ett delprojekt som handlar om strategisk kommunal
vattenplanering och leds av Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att stötta och inspirera
kommuner i deras arbete med vattenplanering. I början av 2020 lanserades webbplatsen
vattenplanering.se. Den fungerar som en plattform för att sprida information, dela
erfarenheter och möjliggöra kunskapsutbyte om kommunal vattenplanering. Där finns också
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Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, som tagits fram inom ramen för projektet.
Handboken har arbetats fram i när samverkan med representanter från flera kommuner i
vattendistriktet.

Vattenarbete kräver samverkan
Ett vattendrags väg bestäms av höjdförhållanden i landskapet. Detta innebär att floder och åar
skär tvärs över kommungränser och andra administrativa gränser som människan har skapat.
Aktiviteter som genomförs på en plats vid ett vattendrag kan påverka andra platser både
nedströms och uppströms. Därför behöver arbete med vattenfrågor bedrivas utanför våra
traditionella ramar, med avrinningsområdet som utgångspunkt och i samverkan mellan alla
de som använder och påverkar vattnet.
Det skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner vilka resurser och förutsättningar som finns
för att arbeta med vattenfrågor. Under samrådet om viktiga vattenfrågor som
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt genomförde 2018–2019 lyfte flera
mindre kommuner att de i dagsläget saknar ekonomiska och kompetensmässiga resurser för
att få till ett systematiskt vattenarbete. De pekade på att det behövs en samordning av
vattenfrågorna inom kommunen och en långsiktighet i arbetet. Samtidigt finns det flera
resursstarka kommuner som har kommit långt med sitt vattenarbete, både vad gäller
planering och konkret åtgärdsarbete. Mer samarbete, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan
kommuner kan vara ett sätt att förbättra förutsättningarna för ett systematiskt och långsiktigt
vattenarbete.
Inom Norra Östersjöns vattendistrikt finns flera nätverk och projekt som underlättar
mellankommunalt samarbete. Vattenmyndigheten har exempelvis en referensgrupp för
kommuner i distriktet. Mälarens vattenvårdsförbund driver projektet Mälaren en sjö för
miljoner (MER) som syftar till att stötta kommuner i arbetet med vattenfrågor. Projektet frågar
sina medlemskommuner vilken typ av stöd och underlag de behöver, och planerar aktiviteter
utifrån det. De senaste åren har projektet bland annat genomfört ett antal kurser i att söka
finansiering till vattenåtgärder och startat ett nätverk för vattenpolitiker. Under 2019 tog
Mälarens vattenvårdsförbund, projektet Mälaren – en sjö för miljoner och
vattenmyndigheterna fram en utbildning som riktas sig till kommuner. Utbildningen ger
grundläggande kunskap kring kommunernas åtgärder i vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram och är anpassad efter de fem vattendistrikten. Intresset för utbildningen har
varit stort. Även inom LIFE IP Rich Waters har det skapats många plattformar för samverkan
och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Ett exempel är delprojektet om strategisk
kommunal vattenplanering som nämnts ovan. Under processen med att ta fram handboken
för strategisk kommunal vattenplanering hölls flera workshops där deltagare från en rad
kommuner i distriktet deltog och lämnade synpunkter.
En annan utgångspunkt för samverkan om vattenfrågor är Havs- och vattenmyndighetens
projekt LEVA, Lokalt engagemang för vatten. Under åren 2018 - 2021 har LEVA stöttat 20
olika pilotprojekt med åtgärdssamordnare runtom i Sverige. Målsättningen har varit att skapa
ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.
I Norra Östersjöns vattendistrikt bedrivs sex LEVA-projekt som på olika sätt syftar till att
förbättra lokal samverkan och få till fler åtgärder mot övergödning. Under samrådet 2018–
2019 lyfte flera samrådsinstanser fram LEVA som mycket positivt. Det vore önskvärt med den
typen av stöd och samordning för lokala projekt även mer långsiktigt. I kapitel 9 Delaktighet i
arbetet med vattenförvaltning finns mer information om LEVA-projekten i distriktet.
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Vattenförsörjning
Sverige har generellt sett god tillgång på vatten för dricksvattenproduktion, bevattning,
användning inom industrin och så vidare. Men lokalt finns stora problem med
vattenförsörjningen. Problemen förväntas dessutom bli ännu större i framtiden, i takt med att
befolkningen ökar och klimatförändringarnas effekter blir mer påtagliga. Under åren 2016,
2017 och 2018 var det långa perioder med mindre nederbörd än normalt, vilket ledde till låga
vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Grundvattennivåerna är under
hösten 2020 fortfarande under det normala, eller mycket under det normala, på många håll i
distriktet.
För att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning behöver nuvarande och framtida
dricksvattentäkter ha ett tillräckligt skydd. Länsstyrelsernas regionala
vattenförsörjningsplaner är viktiga verktyg i detta arbete. I rapporteringen av åtgärder
genomförda 2019 kan noteras att samtliga län i distriktet har påbörjat arbetet med att ta fram
en regional vattenförsörjningsplan men att det bara är Stockholms län som har en beslutad
plan på plats. I kommunernas återrapportering framgår att 31 procent av de allmänna
vattentäkterna har ett fullgott skydd, inrättat med stöd av miljöbalken. 42 procent har någon
form av skydd som inte bedöms som fullgott i dagsläget, och 27 procent av de kommunala
vattentäkterna saknar helt skydd.
Mälaren försörjer cirka 2 miljoner människor med vatten och är distriktets i särklass viktigaste
dricksvattenresurs. I ett längre perspektiv kommer omfattande åtgärder att krävas för att
hindra saltvatteninträngning till Mälaren från Östersjön, något som skulle hota hela Mälaren
som dricksvattentäkt. I dag är landhöjningen större än den globala havsnivåhöjningen, och
nivåskillnaden mellan Östersjön och Mälaren ökar. En vändpunkt beräknas nås runt 2050, då
kommer nivåskillnaderna istället minska. Runt 2100 uppskattas nivåskillnaden vara så liten
att saltvatten riskerar att strömma in från Östersjön, om inte åtgärder vidtas. Mer information
om konsekvenserna för Mälaren av ett förändrat klimat finns bland annat i rapporten Mälaren
om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden (Länsstyrelserna, 2011).
Ytterligare en utmaning för vattenförsörjningen är att underhållet av infrastruktur för dricksoch avloppsvatten är eftersatt i många kommuner. Många VA-system är gamla och med
nuvarande förnyelsetakt tar det cirka tvåhundra år innan alla ledningar är utbytta. Gamla och
bristfälliga ledningar ökar bland annat risken för läckage och därmed utsläpp av
avloppsvatten. I en rapport från Svenskt Vatten (2017) konstateras att det behövs stora
investeringar för att trygga kommunalt vatten och avlopp, och att VA-avgifterna behöver bli
väsentligt högre i framtiden om säkert dricksvatten och miljöriktig avloppshantering ska
kunna garanteras.

Arbete med nationell plan för omprövning i Norra Östersjöns
vattendistrikt
Omprövningarna enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) ska
påbörjas 2022. Det beräknas ta cirka 20 år innan alla verksamheter som berörs av planen har
tillstånd med moderna miljövillkor. De första prövningsgrupperna som berörs i Norra
Östersjöns vattendistrikt ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol senast den 1 februari
2022.
Prövningarna ska föregås av en regional samverkansprocess där frågeställningar hanteras och
analyseras gemensamt av länsstyrelserna, berörda verksamhetsutövare, övriga myndigheter,
kommuner och intresseorganisationer
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På initiativ från LIFE IP Rich Waters har en grupp bestående av representanter från
Länsstyrelserna inom Norra Östersjöns vattendistrikt skapats, med syfte att samverka om hur
Norrströms avrinningsområde (Mälaren) ska hanteras i NAP:en. Samarbetet handlar till
största del om att ta fram en gemensam lägesbild över var elkraftverken är placerade och
vilka naturvärden som är kopplade till vattendragen som anläggningar ligger i. Genom den
informationen ska länsstyrelserna sedan komma fram till en översiktligt plan för hur
åtgärdsutrymmet i prövningarna kan fördelas över länen i distriktet.

10.3 Vattenförvaltningsarbetet är en del i ett större
sammanhang
Det arbete som görs utifrån kraven inom vattenförvaltningsförordningen ska samordnas med
annat miljö- och vattenrelaterat arbete. Det finns bland annat flera vattenrelaterade EUdirektiv som på olika sätt knyts till vattendirektivet, till exempel nitratdirektivet,
avloppsvattendirektivet, översvämningsdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Dessutom
kopplar gynnsam bevarandestatus inom fågeldirektivet och art- och habitatdirektiven i
vattenanknutna Natura 2000-områden och miljökvalitetsnormerna för vatten.
Utöver direktiven så bidrar vattenförvaltningsarbetet till att uppnå målen i andra
internationella konventioner om havs- och vattenmiljön såsom samarbetet inom HELCOM
och Oslo-Pariskonventionen (OSPAR). Åtgärderna för en bättre havsmiljö är till största delen
beroende av åtgärder på land varför vattenförvaltningens åtgärder i grunden är samma som
de som krävs för att nå miljömålen i både Östersjön och Nordsjön.
Mål och delmål i FN:s Agenda 2030, de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet
kompletterar varandra på ett bra sätt och är viktiga för den politiska styrningen mot en
hållbar framtid. Både vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning är en del av arbetet med att
nå de vattenanknutna målen. Når vi inte miljökvalitetsnormerna för vatten och hav så når vi
inte miljömålen, och tvärtom.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer är viktiga verktyg för att
öka takten i miljömålsarbetet och nå det önskade miljötillståndet för våra vatten.
Vattenmyndigheterna vill se en större tydlighet från de miljömålsansvariga myndigheterna
att verka för vattenförvaltningen åtgärder även i detta sammanhang. En ökad samordning
mellan olika målsättningar och mellan ansvariga myndigheters arbete är både
kostnadseffektivt och tidsbesparande då målen oftast är detsamma.

10.4 Hållpunkter under åren 2021–2027
Vattenförvaltningen har i första hand tidplanen som anges i vattendirektivet att förhålla sig
till. Men vi behöver också samordna vårt arbete med andra processer. I denna sexårsperiod
kommer vattendelegationerna att fatta beslut vid flera olika tillfällen. Inför beslut genomförs
samråd som vanligt och när det gäller miljökvalitetsnormer är samrådstiden oftast en till två
månader.
Planerade samråd inom vattenförvaltningen under kommande sexårscykel:

•

arbetsplan med tidtabell

•

översikt väsentliga frågor

•

normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av markavvattning
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•
•

normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av vattenkraft enligt
nationella prövningsplanens tidplan för prövningsgrupper som ska prövas 2025–2027/28
samråd av förslag reviderade övervakningsprogram, förvaltningsplaner,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, 2027–2033

Planer, uppdrag, andra större händelser och nyheter finns på vattenmyndigheternas
webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.
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Diarienummer
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Kommunstyrelsen

Näringslivsstrategi för Knivsta kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi för Knivsta kommun.
2. Näringslivsstrategin ska gälla från och med 1 juli 2021.
3. Handlingsplan för de kommande två åren ska lägga särskild prioritet på målområdena
”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för etableringar”.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrategin med utblick mot 2035 har tagits fram i samverkan mellan politik,
förvaltning och näringsliv. Strategin omfattar kommunens samtliga verksamheter och ska ge
en samlad och tydlig styrning av näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin pekar ut
viljeinriktning och gemensam målbild samt har identifierat fyra målområden som ska vara
vägledande för kommunens arbete med näringslivsfrågor.
Bakgrund
Näringslivsstrategin är framtagen för att ge Knivsta kommun en tydlig riktning i arbetet med
näringslivsfrågor. Det är ett kommunövergripande strategiskt styrdokument som omfattar
kommunens samtliga verksamheter. Näringslivsstrategin innehåller en viljeinriktning och
gemensam målbild för att tydliggöra syftet med näringslivsarbetet.
Näringslivsstrategin är framtagen i samverkan med näringsliv, politik och förvaltning.
Samtliga parter har varit aktiva och medverkat till strategins innehåll. Fyra målområden har
urskilts under arbetsprocessen. Målområdena är utformade både utifrån de utmaningar som
identifieras i nuläget och utifrån den önskade framtidsbild som målats upp. De fyra
målområdena är - Förstå och stödja näringslivets behov, Utveckla befintligt näringsliv,
Möjliggöra för etableringar samt Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för
att lösa stora samhällsutmaningar. Dessa målområden ska vara vägledande i kommunens
arbete med näringslivsrelaterade frågor framåt.
Näringslivsstrategin är långsiktig och tar sikte mot 2035. För att konkretisera och omsätta
målen i aktiviteter och handling ska en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanen ska
revideras vartannat år för att kunna justeras efter nya behov och förändringar i omvärlden.
Den första handlingsplanen ska utifrån de synpunkter som kommit fram under processen
lägga prioritet på målområdena ”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för
etableringar”.
Dokumentet kommer att bearbetas vidare layoutmässigt och få en annan design för att öka
tillgängligheten och ge en förbättrad läsupplevelse.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet påverkar inte befintlig budgetram. Däremot kan aktiviteter i handlingsplan på sikt
medföra kostnader.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2021-03-19
Förslag till näringslivsstrategi för Knivsta kommun 2021-03-22

Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Näringslivsstrategin berör inte specifikt målgruppen barn och ungdomar.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
Dokumentet är långsiktigt och övergripande och inga fördjupningar har gjorts under denna
process. Däremot är det relevant att involvera gruppen i kommande steg till exempel i frågor
som rör kompetensförsörjning, sommarjobb och entreprenörskap.
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Förord
Arbetet med näringslivsfrågor är av strategisk betydelse för Knivstas utveckling. Ett livskraftigt
näringsliv är en förutsättning för att skapa en levande kommun, där både tätorten och landsbygden
erbjuder både arbetstillfällen och utbud för Knivstabor och besökare. Knivsta växer, och kommer att
fortsätta växa och näringslivsutvecklingen behöver gå i takt med befolkningsökningen. Knivsta
kommun har ett utmärkt geografiskt läge och mycket goda strukturella förutsättningar för att kunna
utöka antalet arbetstillfällen. Med en näringslivsstrategi, i form av ett politiskt beslutat styrdokument,
som pekar ut riktningen i arbetet, får Knivsta kommun kraft i det fortsatta arbetet med
näringslivsfrågor.
Som så många andra kommuner står vi inför stora globala, nationella och lokala samhällsutmaningar,
och partnerskap med näringslivet på olika nivåer och former är en självklar utgångspunkt. En
förändrad omvärld och de möjligheter och utmaningar som följer möter vi gemensamt. Strategin har
som övergripande syfte att se till att ett utvecklat näringslivsperspektiv tar plats i hela kommunens
arbete. Knivsta är en tillväxtkommun och det pågår strategiskt utvecklingsarbete inom en rad områden
med tydliga beröringspunkter med näringslivsarbetet. Ett samlat grepp där olika perspektiv vägs in ska
vara ledande när Knivsta möter morgondagen. Vi konstaterar också ödmjukt att det finns behov av att
fortsätta den process som nu inletts, samt att fördjupa arbetet kring bland annat målbild och hur vi
hittar en dynamisk balans mellan stadskärna och ytterområden.
Dialogen med näringslivet under arbetet med att ta fram strategin har skapat positiva förväntningar på
att näringslivsfrågorna ska få större tydlighet och prioritet. Låt oss gemensamt uppfylla
förväntningarna och gå till handling!
Klas Bergström,
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning
En näringslivsstrategi ska visa kommunens långsiktiga plan samt åstadkomma en samlad och tydlig
styrning av kommunens näringslivsarbete. Den ska säkerställa att ett näringslivsperspektiv tar plats i
hela kommunens arbete och peka ut prioriteringar.
Näringslivsstrategin med sikte på år 2035 är ett internt styrdokument för Knivsta kommun. Strategin
ger även förankring och tydlighet för näringslivet genom att tala om vilka mål och prioriteringar som
finns. Strategin beskriver också hur målsättningar ska förverkligas och följas upp i form av
handlingsplaner som preciserar när och hur insatser ska genomföras. Det ger utrymme för att utvärdera
och göra justeringar efter förändrade behov och omvärldsförutsättningar.
Näringslivsstrategin ska samspela med andra styrande nationella, regionala och lokala dokument samt
vara ett stöd i kommunens arbete med näringslivsfrågor. Agenda 2030 och de globala målen ligger
som ett överordnat mål och ska genomsyra hela kommunens arbete. Andra övergripande styrdokument
som är av särskild betydelse för detta arbete är den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län,
Knivstas vision 2025 och översiktsplanen.

Arbetsprocess för framtagande av näringslivsstrategin
Förvaltningen fick under våren 2020 ett uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi för Knivsta kommun
i samverkan med politik, förvaltning och det lokala näringslivet. I arbetet, som mestadels genomförts
under hösten 2020, har vi utgått från en modell där vi klarlagt nuläget och förflyttat oss till ett önskat
läge år 2035. Diskussionshöjd, framåtriktning och förankring har varit ledande i arbetet. En politisk
styrgrupp har löpande följt arbetet för förankring och lämnat inspel under samma former som övriga
grupper. Eftersom arbetet genomförts under pandemi med restriktioner har vi utöver digitala
workshoppar också genomfört telefonintervjuer för att få med perspektiv från ett bredare spektrum av
branscher och storlek på företag.

Disposition och läsanvisning
Arbetet har mynnat ut i den strategi som du nu läser. Under rubriken ”En omvärld i förändring” görs
en utblick över internationella och nationella trender och faktorer som påverkar näringslivet och
Knivsta kommun. Därefter följer en bakgrund och en beskrivning av Knivstas nuläge och
förutsättningar. Du som vill gå direkt till kärnan kan bläddra till sidan 7 där Knivstas viljeinriktning
och målbild presenteras. På sidan 10 hittar du de fyra målområden som ska vara vägledande i Knivstas
arbete med näringslivsfrågor framåt. Dokumentet avslutas med ett avsnitt om genomförande och
uppföljning.
Längst bak finns också en kortversion av näringslivsstrategin, där de viktigaste punkterna
sammanfattas på en sida.

Agenda 2030
Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. FN har antagit 17
globala utvecklingsmål, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
värld till år 2030. Målen är integrerade och odelbara. Knivsta kommun är en kommun som tar ansvar
för genomförandet. Kommunstyrelsen fattade under 2019 ett beslut om att Agenda 2030 ska vara
grunden i kommunens styr- och ledningssystem och därigenom genomsyra hela kommunens arbete.
I arbetet med Agenda 2030 ska också näringsliv och civilsamhälle vara delaktiga.
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En omvärld i förändring
Vi befinner oss i en tid där utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Digitalisering och
teknikutveckling är samhällsomdanande processer som går i hög hastighet och förändrar både vad vi
gör och vår syn på vad som är möjligt att göra. Samtidigt som framtidsspaningar blir svårare att göra
ökar kraven på att vara uppdaterad om på vilket sätt utvecklingen påverkar oss och ta höjd för det som
vi ännu inte vet. En strukturomvandling pågår inom till exempel handel, där e-handelns utveckling
påverkar allt från konsumtionsmönster till stadens utformning och transportsystem. Geopolitiska
förutsättningar och konjunkturläge är faktorer som påverkar företagen, särskilt eftersom Sverige är ett
exportberoende land. Globaliseringen medför stora möjligheter, men också beroenden och känslighet
för det som händer utanför närområdet. Det som sker på den internationella arenan påverkar oss på
lokal nivå.
Vi har en demografisk utmaning där fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra andelen av
befolkningen inte ökar i samma takt. Kompetensförsörjning är en utmaning för såväl den privata som
den offentliga sektorn. Att hitta rätt kompetens är det största hindret för tillväxt för små och
medelstora företag i Sverige. Det livslånga lärandet, där den ökande förändringstakten ställer krav på
ny kompetens, och matchning på arbetsmarknaden är därför centrala frågor som påverkar företagens
framtida konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Pandemin har påskyndat utvecklingen mot
distansarbete och de grupper som idag arbetar hemifrån förutspås att delvis fortsätta arbeta på distans
även efter pandemin. Den ökade möjligheten och vanan av att distansarbeta kan mycket väl komma att
öka både dagbefolkningen och attraktionskraften för en plats som Knivsta.
Medvetenheten om att vår planet är ”på bristningsgränsen” ökar och allt fler delar av samhället ställer
sig bakom de globala målen för hållbar utveckling. Allt fler företag har höga hållbarhetsmål, och det
påskyndar och driver fram nya innovationer, ökad resurseffektivitet och nya affärsmodeller. Hållbarhet
går från att vara en varumärkesstärkande fråga till att bli integrerad i själva affärsmodellen. Mycket
pekar också på att våra statusmarkörer i samhället är på väg att förändras, där kvalitet kommer att gå
före kvantitet, där livsstilen blir mer klimatsmart och jordnära med återbruk, naturupplevelser och en
ökad efterfrågan på lokalproducerat.
Näringslivsfrågor har över tid breddats och gått från att mestadels röra företagsklimat, mark och
myndighetsutövning till att närma sig samhällsplanering, där platsens attraktivitet och goda livsmiljöer
är viktiga faktorer för företagens val av lokalisering. Näringslivsfrågorna rör allt fler delar av
kommunernas verksamheter och där en närmare samverkan med olika aktörer i samhället är en nyckel
för att klara den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle ur både ett ekonomiskt,
miljömässigt och socialt perspektiv.
Näringslivsstrategin har tagits fram under pågående pandemi och vi har blivit varse hur tätt lokalt och
globalt är sammanlänkat och hur snabbt givna omständigheter kan förändras. Pandemin har påverkat
hela världen och det vi såg som stabila parametrar skakades om. Hela branscher fick sina
förutsättningar för att driva sina verksamheter förändrade på kort tid. Vissa sektorer kommer att
återhämta sig när restriktionerna är över medan andra kommer att möta en förändrad efterfrågan.
Samtidigt har vi sett nya möjligheter födas och att det finns en stor förmåga till anpassning och
förnyelse som skapar framtidstro.
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Bakgrund
Företagen skapar utbud och arbetstillfällen – och i förlängningen skatteintäkter för vår gemensamma
välfärd. Företagandet sker på företagarens villkor och i slutändan är det företaget som väljer sin
lokalisering. Insikten om företagens bidrag och betydelse för kommunens utveckling lägger grunden
för ett gott företagsklimat.
Näringslivet bidrar till att skapa ett samhälle med liv och rörelse, utbud och service samt mervärden
genom till exempel engagemang i civilsamhället. Lokaler med plats för verksamheter i bostadsnära
och i mer centrala lägen bidrar till trivsel och trygghet för invånarna. Lika viktigt är det med en
närvaro av verksamheter och service på landsbygden för hållbarhet och attraktionskraft.
Mångfald inom näringslivet skapar en varierad arbetsmarknad och sysselsättningsmöjligheter för olika
grupper. Samverkan mellan skola och näringsliv kring prao, lärlingsplatser och sommarjobb för
ungdomar stärker hela samhället. I kölvattnet av pandemin finns ett ökat behov av samverkan mellan
näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning för att motverka långtidsarbetslöshet och ökade
klyftor i samhället. För den enskilde individen är arbete eller meningsfull sysselsättning en grund för
självständighet, välmående och en fungerande ekonomi. Utöver vinster på individnivå är det också ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv viktigt med en hög sysselsättningsnivå.
Det är företagen som ser till att de nya lösningar som springer ur kunskap och forskning kommer ut på
marknaden. Ledet är nödvändigt för att till exempel kunna bygga hållbart, få fram vaccin och uppnå
målet om fossilfria transporter. Näringslivet bidrar också direkt till att utveckla kommunens egen
verksamhet som leverantörer av varor och tjänster och som utförare och utvecklare av kommunal
kärnverksamhet som skola, vård och omsorg. Utvecklingen mot cirkulär ekonomi och socialt
företagande skapar också nya affärsmodeller och sätt att organisera samhället och välfärden.
Utmaningarna kräver nya sätt att göra saker på och företagen är bidragande till lösningarna.

Knivstas förutsättningar
Knivsta har en lång historia och ett rikt kulturarv - en jordbruksbygd där samhället i Knivsta har växt
fram runt järnvägen, med ett sågverk och tegelbruk i centrum. Järnvägen är fortfarande idag central för
samhället, med en stor andel invånare som pendlar ut för att arbeta i en annan kommun. Knivsta är en
del av en funktionell arbetsmarknadsregion - med det attraktiva läget och de goda livsmiljöerna har
inflyttningen varit stor. Tillväxten i dagbefolkningen var relativt hög fram till 2017 för att sedan tappa
fart. Dagbefolkningen arbetar framför allt inom välfärdsverksamhet, och relativt få finns inom
tjänstenäringarna. Nattbefolkningen har ett motsatt mönster - en stor andel av de som bor i kommunen
arbetar inom tjänstesektorn.
Även näringslivet har haft en god tillväxt sedan kommunen bildades 2003. Det finns drygt 2300
registrerade företag. Näringslivet kännetecknas av småföretagande, där det största privata företaget har
runt 70 anställda. Knivsta har en ganska sedvanlig branschblandning, där utbildning och byggindustri
sticker ut med större andelar än genomsnittet. Motorhandel och därtill relaterad verksamhet har växt
fram som en stark bransch under slutet av 2010-talet. Inom besöksnäringen finns framförallt en nisch
inom konferensanläggningar. På mikronivå finns också en stor tjänstesektor med konsulttjänster av
olika slag, som sannolikt kan kopplas till Knivstas befolkningsstruktur med en inflyttning av
barnfamiljer med akademisk utbildning. Knivsta har också en landsbygd med noder av verksamheter,
och nyföretagsamheten i kommunen har varit hög genom åren.
Knivsta hör till en konkurrenskraftig huvudstadsregion. Förutsättningarna är goda för en expansion av
både antalet företag och andelen arbetstillfällen. Det geografiska läget mitt i ett stråk nära storstäder,
med god kommunikations- och transportinfrastruktur i form av stora vägar, järnväg och närhet till
flygplats, skapar konkurrensfördelar. Den höga utbildningsnivån och låga medelåldern hos
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Knivstaborna är en styrka och bidrar till attraktionskraft. Befolkningstillväxten, byggnationen,
närheten till stora lärosäten, samt ett starkt regionalt företags- och innovationsstödsystem är också
gynnsamma faktorer för framväxten av ett brett spektrum av branscher. Efterfrågan på mark nära
transportstråk är hög och intresset för att etablera sig i verksamhetsområden i Knivsta är stort.
Industriområdet Ar är snart färdigutvecklat och nya verksamhetsområden är på väg fram. På
landsbygden finns areella näringar att särskilt värna om och livsmedelsproduktion är en angelägen
samhällsfråga framåt. Knivstas läge, med ett stort antal människor som bor max en timmes restid bort,
ger goda möjligheter för närturism, med ett växande underlag för verksamheter inom upplevelser,
kultur och rekreation.
Fyrspårsavtalet med staten stipulerar också funktionsblandning i nya stadsdelar, vilket innebär att det
ska planeras för kommersiell service och arbetsplatser. Knivsta saknar en tydlig specialisering, det vill
säga ingen bransch eller större privat arbetsgivare är dominerande. Det skapar möjligheter för både en
robust bredd och för att hitta nischer med anpassning till efterfrågan. Här har kommunen ett fortsatt
arbete framför sig - att i samverkan med näringsliv och andra aktörer identifiera önskade inriktningar.

Fyrspårsavtalet
År 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten och Region Uppsala. I det så kallade fyrspårsavtalet åtog sig
kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till år 2057. I gengäld ska
staten bidra med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat att bygga ut järnvägen från två till fyra spår
genom kommunen, uppföra en station i Alsike och tillse en god kollektivtrafik. En förbättrad infrastruktur mellan Stockholm
och Uppsala är central för utvecklingen av det nav som huvudstadsregionen utgör.

Järnvägen i centrum.
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Viljeinriktning och målbild
Näringslivsstrategin är ett strategiskt styrdokument och genom viljeinriktning och gemensam målbild
tydliggörs syftet med näringslivsarbetet. Kommunens verksamheter ska i sitt arbete sträva efter att bidra till
att nå måluppfyllelse.

Viljeinriktning
Knivsta ska vara en attraktiv plats med en effektiv kommunal organisation som ger förutsättningar för
företagen att verka, växa och etablera sig i Knivsta

Gemensam målbild
Fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning

Fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning
Knivsta är idag i första hand en boendekommun. Utpendlingen är stor och den sysselsatta
dagbefolkningen markant färre än den sysselsatta nattbefolkningen. Med utbyggnation av järnvägen
till fyra spår och ett avtal med staten kommer bostadsbyggandet och därmed befolkningen att fortsätta
växa. Knivsta förväntas ha omkring 28 000 invånare år 2035. Antalet arbetstillfällen behöver växa i
takt med befolkningen för att få en funktionsblandad stad med utbud och möjligheter att både bo,
arbeta och driva företag i Knivsta.
Andelen sysselsatt dagbefolkning 1 har i förhållande till befolkningen legat på ett genomsnitt på 25
procent under åren 2010-2016 för att sjunka till 24 procent under åren 2017-2019. Med en vision om
att vara en levande småstad med ett näringsliv i utveckling och ökade möjligheter till att arbeta lokalt
är målbilden att andelen arbetstillfällen i kommunen ska öka till minst 30 procent år 2035. Det innebär
att antalet arbetstillfällen (mätt som sysselsatt dagbefolkning) behöver öka med 3850 stycken för att
uppnå 30 procent vid en prognos på 28 000 invånare år 2035. Det ger ett snitt på cirka 260
arbetstillfällen per år. Även andelen personer som bor och arbetar i Knivsta respektive antalet
tillkommande arbetstillfällen i det privata näringslivet i aktiebolagen kommer att följas som mätetal.

Scenario sysselsatt dagbefolkning i procent
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Tillväxten av arbetstillfällen i det privata näringslivet sker genom att nya företag startas, att befintliga
företag växer och genom att företag etablerar sig i Knivsta. Den breda basen av småföretag utgör
fundamentet i näringslivet - det är främst genom många små företag som näringslivet i Knivsta växt
och sannolikt kommer att fortsätta växa. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50
anställda. För att nå målet på 30 procent behöver vi företagsetableringar. När fler företag kommer till
Knivsta kan nya jobb skapas i en takt som leder till en faktisk ökning av andelen arbetstillfällen i
kommunen. Nya etableringar skapar i sin tur affärsmöjligheter för underleverantörer och för nya
företag.
Verksamheter med olika funktion och storlek är viktigt för att blandstaden ska fungera. En viss volym
av dagbefolkning kommer att behövas för att skapa underlag för en levande stadskärna med
kommersiell service och ett ökat utbud. Levande centrum, med en ökad dagbefolkning i de centrala
delarna, är en målsättning. Därför behöver överväganden göras var olika typer av verksamheter ska
placeras för att vi ska få en fungerande dynamik mellan centrum och ytterområden. De mest centrala
lägena bedöms bli särskilt attraktiva på lite längre sikt och bör kunna locka mer stadsmässiga och
arbetsplatstäta etableringar.
Den faktiska dagbefolkningen är svår att mäta. Anställda befinner sig inte alltid på den plats där
företaget är registrerat. Distansarbete och digitalisering av möten har ökat under pandemin och det är
sannolikt att den vanan kommer att fortleva i viss utsträckning. Det innebär att personer som
distansarbetar på plats i Knivsta inte kommer att synas i statistiken för sysselsatt dagbefolkning.
Olika branscher och företag innebär olika arbetsplatstäthet och volymer för sysselsättningen. Vissa
branscher innebär ett lägre antal arbetstillfällen, men de kan likväl vara viktiga för en viss typ av
service eller för att öka platsens attraktivitet. Andra branscher och företag kan ge stora volymer
sysselsatta. Närheten till Arlanda och ett bra logistikläge gör Knivsta attraktivt för framför allt mer
ytkrävande verksamheter som söker en lokalisering i mer renodlade verksamhetsområden. För att
kunna nå målet om fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning behöver Knivsta verka för både
organisk tillväxt och för en beredskap för att kunna ta emot etableringar.

Attraktiv plats
Platsen Knivsta - både den geografiska platsen samt den bild och de värden som platsen förknippas
med - är centralt för företagen. Goda boende- och vistelsemiljöer är viktigt för näringslivet och inte
minst för att kunna attrahera nya företag. Bra skolor, ett rikt utbud på kultur- och fritidsverksamheter,
närhet till natur samt goda kommunikationsmöjligheter är faktorer som stärker företagens
konkurrenskraft. Attraktiva offentliga ytor och mötesplatser runt om i kommunen förhöjer den lokala
identiteten och skapar underlag för verksamheter. Varumärket Knivsta bärs av alla - genom en
förstärkt bild av Knivstas värden och en position som kommuniceras gemensamt stärks och tydliggörs
platsens attraktivitet. Näringslivets representanter är viktiga ambassadörer, inte minst för att locka hit
fler företag.
I en växande kommun som Knivsta är det angeläget att väga in näringslivets behov och kunskap tidigt
i samhällsplaneringsprocessen, för att nå uppsatta visioner och målbilder. Genom tidig samverkan med
byggherrar, fastighetsägare och företag från olika branscher ökar möjligheterna att rätt saker görs vid
rätt tidpunkt, och att utbud och efterfrågan matchar. Genom sina verksamheter bidrar företagen direkt till
attraktivitet genom att skapa liv och rörelse i tätorter och en stärkt och levande landsbygd. En kommun där
det är attraktivt att både bo, verka i samt besöka leder till goda förutsättningar för näringslivsutveckling.
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Effektiv kommunal organisation
Företagen möter kommunen i många skepnader och är berörda av kommunala beslut och processer.
Förutsättningarna för att bedriva verksamhet påverkas till exempel av bemötande, tiden för
ärendehantering, tillgång till detaljplanerad mark, avgifter för tillstånd och tillsyn, trafikplanering samt
av synen på företagens betydelse. Genom tydlig och anpassad information om regler och ärendegång
samt nyttjande av digitala möjligheter underlättar vi för både snabba processer och förståelse för
beslut. Särskild hänsyn behöver tas till de minsta företagens behov av rådgivning. Vägledande i vårt
arbete med myndighetsutövning är att det ska vara lätt att göra rätt.
En effektiv och samordnad organisation vid etableringsförfrågningar är avgörande. Genom tydliga
målsättningar och en intern samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen i mer komplexa
frågor upptäcker vi problematik i god tid. Genom god och löpande kommunikation samt en
lösningsorienterad inställning möter vi företagens behov, utan att för den skull tumma på
rättssäkerheten. Genom förändrade och nya arbetssätt når vi tids- och resurseffektivitet för både
näringsliv och kommun.
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Fyra målområden
Fyra målområden har identifierats under processen med att ta fram näringslivsstrategin. Målområdena
är utformade både utifrån de utmaningar som identifieras i nuläget och utifrån den önskade
framtidsbild som målats upp.
•
•
•
•

Förstå och stödja näringslivets behov
Utveckla befintligt näringsliv
Möjliggöra för etableringar
Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att lösa stora samhällsutmaningar

Dessa målområden ska vara vägledande när kommunen arbetar med näringslivsfrågor.
Näringslivsstrategin tar sikte på år 2035, vilket är en lång tidshorisont för dessa frågor. För att
tydliggöra vad detta i praktiken innebär kommer en handlingsplan att tas fram och revideras vartannat
år. Det innebär även att hänsyn kan tas till den snabba utvecklingen i omvärlden, vilket skapar
flexibilitet och aktualitet i det strategiska arbetet. Näringslivet kommer att bjudas in för att lämna
synpunkter inför revidering.

Målområde 1: Förstå och stödja näringslivets behov

Samhället och näringslivet utvecklas snabbt. Knivsta kommun behöver förstå företagens
beslutsprocesser och vara uppdaterad om omvärldsförutsättningar. Vi verkar även för att öka insikten
och förståelsen för det kommunala uppdraget och dess förutsättningar. Näringslivets frågor berör hela
kommunen, och medarbetare påverkar företagens uppfattning genom sitt bemötande och arbetssätt. Vi
ser företagaren, och utgår från att företagarens vilja är att göra rätt. I möten med företag strävar vi efter
att vara tydliga, lösningsfokuserade och förstå vad våra beslut innebär för företagens möjligheter.
•
•
•
•

Vi bemöter företag och förslag med nyfikenhet och engagemang
Vi lyfter in näringslivets behov och frågor i kommunens samtliga verksamhetsområden och
verkar för att skapa en ömsesidig förståelse för varandras roller och förutsättningar
Vi är tydliga i vår kommunikation med företag och skapar delaktighet samt transparens i
pågående processer
Vi är lösningsfokuserade, effektiva och verkar för att det ska vara lätt att göra rätt för
företagen

Målområde 2: Utveckla befintligt näringsliv

Det befintliga näringslivet och starten av nya företag är viktigt för Knivsta, och vi ska värna om
möjligheterna för dess organiska framväxt. En mångfald av olika företagare och verksamheter skapar
dynamik, och genom livskraftiga företag stärks lokalsamhället. Vi behöver se och möta behov och
intressen hos olika kategorier av företag. Genom samordning och samverkan behöver kommunen
möjliggöra för dialog, mötesplatser och aktiviteter. Flexibla lösningar och tillgång till
verksamhetslokaler skapar hållbarhet, samt möjliggör för både omlokalisering av befintliga företag
och start av nya verksamheter.
•
•
•
•

Vi verkar för att möjliggöra nätverk och mötesplatser för näringslivet och dess olika aktörer
Vi utvecklar samarbetet med företags- och innovationsstödsystemet och främjar initiativ och
projekt som stärker det lokala näringslivet
Vi främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor
Vi verkar för att lokaler ska vara flexibla och för att kunna möta olika behov vid olika
tidpunkter
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Målområde 3: Möjliggöra för etableringar

Knivsta har ett attraktivt läge och intresset för att etablera sig här är stort. Att arbeta proaktivt för att
skapa tillgång till detaljplanerad mark och lokaler är grundläggande för att nyetableringar ska kunna
ske, både i och utanför tätorterna. Genom tidiga och nära dialoger med näringsliv och exploatörer om
efterfrågan utarbetar vi en plan för vilken typ av etableringar som Knivsta bör rikta in sig på vid olika
tidpunkter. Företag attraherar företag, och genom varumärket Knivsta stärker vi tillsammans
attraktionskraften i önskad riktning.
•
•
•
•

Vi arbetar för att utveckla Knivstas varumärke för att stärka platsens identitet och attraktivitet
Vi antar ett proaktivt förhållningssätt i arbetet med etableringsfrågor
Vi detaljplanerar mark för verksamheter i flera geografiska områden
Vi verkar för ett levande centrum med en högre andel verksamhetslokaler

Målområde 4: Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att
lösa stora samhällsutmaningar

Vi står inför komplexa och stora samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar,
kompetensförsörjningsbrist och ökade klyftor i samhället. Ingen aktör kan på egen hand skapa det
hållbara samhället, utan vi behöver ta till vara kunskap från alla samhällssektorer och branscher och
ingå partnerskap över sektorsgränser.
•
•
•
•

Vi är en föregångskommun inom hållbarhet och samverkar kring lösningar för att nå målen i
Agenda 2030
Vi ökar vår samverkan med näringsliv, universitet och högskolor och möjliggör för testbäddar
och pilotprojekt
Vi verkar genom dialog mellan utbildningsaktörer och näringsliv om framtida behov av
kompetens- och utbildningsinsatser
Vi understödjer omställningen till en mer cirkulär ekonomi och använder avtal och
upphandling som strategiska verktyg

Med samarbete och nytänkande löser vi samhällsutmaningarna.
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Genomförande och uppföljning
Näringslivsstrategin beslutas av kommunfullmäktige och är ett måldokument som är både långsiktigt
och kommunövergripande. Det övergripande målet för strategin har sin utgångspunkt i
Kommunfullmäktiges mål och specifikt under målområdet Bo och trivas, Knivsta kommun ska verka
för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
strategin, men samtliga nämnder är ansvariga för att bidra till måluppfyllnad inom sitt område samt att
följa upp och utvärdera arbetet.
En handlingsplan med prioriterade mål och genomförandeansvar tas fram och revideras vartannat år. I
handlingsplanen ska genomförande och aktiviteter utformas för att konkretisera hur målen i strategin
ska omsättas i handling. Näringslivet kommer att bjudas in och ha möjlighet att lämna synpunkter
inför revidering.
Ansvaret för näringslivsfrågorna är gemensamt. Ansvarigt kontor leder, samordnar och utvecklar
näringslivsarbetet och utgör stöd för övriga kontor i frågorna. Det åligger förvaltningscheferna att se
till att verksamheten utvecklas i linje med näringslivsstrategin och handlingsplan. I verksamhetsplaner
preciseras hur arbetet ska bedrivas och uppföljning sker årligen.
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Näringslivsstrategi 2035 — i korthet
Näringslivsstrategin visar kommunens långsiktiga plan och åstadkommer en samlad och tydlig styrning av
kommunens näringslivsarbete.

Viljeinriktning och målbild
Genom viljeinriktning och gemensam målbild tydliggörs syftet med näringslivsarbetet. Kommunens
verksamheter ska i sitt arbete sträva efter och bidra till att nå måluppfyllelse.

Viljeinriktning
Knivsta ska vara en attraktiv plats med en effektiv kommunal organisation som ger förutsättningar för företagen
att verka, växa och etablera sig i Knivsta.

Gemensam målbild
Fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning.
Indikator: Andelen sysselsatt dagbefolkning ska i förhållande till befolkningen vara minst 30 procent år 2035.

Fyra målområden
Fyra målområden med underliggande inriktningar har identifierats som prioriterade för Knivsta kommun och
ska vara vägledande i arbetet med näringslivsfrågor.

Målområde 1: Förstå och stödja näringslivets behov
• Vi bemöter företag och förslag med nyfikenhet och engagemang
• Vi lyfter in näringslivets behov och frågor i kommunens samtliga verksamhetsområden och verkar för att
skapa en ömsesidig förståelse för varandras roller och förutsättningar
• Vi är tydliga i vår kommunikation med företag och skapar delaktighet samt transparens i pågående processer
• Vi är lösningsfokuserade, effektiva och verkar för att det ska vara lätt att göra rätt för företagen

Målområde 2: Utveckla befintligt näringsliv
• Vi verkar för att möjliggöra nätverk och mötesplatser för näringslivet och dess olika aktörer
• Vi utvecklar samarbetet med företags- och innovationsstödsystemet och främjar initiativ och projekt som
stärker det lokala näringslivet
• Vi främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor
• Vi verkar för att lokaler ska vara flexibla och för att kunna möta olika behov vid olika tidpunkter

Målområde 3: Möjliggöra för etableringar
•
•
•
•

Vi arbetar för att utveckla Knivstas varumärke för att stärka platsens identitet och attraktivitet
Vi antar ett proaktivt förhållningssätt i arbetet med etableringsfrågor
Vi detaljplanerar mark för verksamheter i flera geografiska områden
Vi verkar för ett levande centrum med en högre andel verksamhetslokaler

Fokusområde 4: Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att lösa stora
samhällsutmaningar
• Vi är en föregångskommun inom hållbarhet och samverkar kring lösningar för att nå målen i Agenda 2030
• Vi ökar vår samverkan med näringsliv, universitet och högskolor och möjliggör för testbäddar och pilotprojekt
• Vi verkar genom dialog mellan utbildningsaktörer och näringsliv om framtida behov av kompetens- och
utbildningsinsatser
• Vi understödjer omställningen till en mer cirkulär ekonomi och använder avtal och upphandling som
strategiska verktyg

Genomförande och uppföljning
En handlingsplan med prioriterade mål och genomförandeansvar tas fram och revideras vartannat år.
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Handläggare
Jessica Fogelberg
Innovationschef

Tjänsteskrivelse

Diarienummer
KS-2021/217

Kommunstyrelsen

Begäran om medel för driftövergång RPA
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar 1 000 000 kr från KS prioriterade medel för möjliggörande av
övergång till drift av RPA samt fortsatt utveckling.
Sammanfattning av ärendet
Innovationskontoret begär 1 000 000 kr från KS prioriterade medel för att under 2021 kunna
säkra långsiktighet i arbetet med Robotiserad Process Automatisering.
Medlen kommer användas för att sätta upp en långsiktig driftsmiljö, flytta över resultatet från
tidigare genomfört pilotprojekt till den långsiktiga driftmiljön, samt fortsatt utveckling av
ytterligare värdeskapande RPA-process.
Bakgrund
Pilotprojekt
Under 2019 inledde bygg- och miljökontoret tillsammans med ekonomikontoret ett
pilotprojekt för att testa och utvärdera möjligheterna att arbeta med Robotiserad Process
Automatisering. Piloten har pågått under slutet 2019 och helår 2020. Syftet med piloten var
att bygga kunskap om hur komplext det är att arbeta med RPA som metod. Arbetet skulle
genomföras med fokus på lärande och utvärderades löpande med de deltagande parterna.
Mer information om pilotprojektet återfinns under rubriken Pilotprojekt.
Upphandling
Under 2020 genomfördes en upphandling i syfte att säkerställa långsiktighet i driften. Denna
upphandling inriktades mot flexibilitet där kommunen ska ha så goda möjligheter som möjligt
att kunna fokusera på värdeskapande i processutvecklingen och där leverantören ska ta ett
större ansvar för drift och underhåll av lösningen.
Drift
Vid årsskiftet 20/21 har den interna driften av RPA överförts till Innovationskontoret. Detta då
RPA anses vara en metod som är väl lämpad att kunna nyttja vid innovationsarbete, och för
att den kompetens kring såväl RPA som metod samt den uppsatta lösningen, genomförda
piloten och upphandlingen primärt återfinns på kontoret.
Övergången till den nu tänkta långsiktiga driftsmiljön är tänkt att genomföras så snart som
medel för detta finns allokerade. Övergången innebär att vi framöver i större utsträckning
kommer överlåta drift och support till leverantören. Övergången ger även möjligheter att
utveckla fler processer där värde kan skapas och bättre nyttja kapaciteten på den robot som
kommunen initialt har tillgång till.
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Fortsatt utveckling
För att vi som organisation ska ha bästa möjliga förutsättningar att få ut värde av den
investering som vi lagt i RPA behöver vi även fortsätta utveckla nya
automatiseringsprocesser där behov av detta finns och där värde kan skapas.
Då vi nu även har lämnat pilotprojektet och övergår i drift kommer fokus skifta från att vara
primärt lärande till att vara fokuserat mot värdeskapande i en snävare bemärkelse.
Pilotprojektet
Vad är RPA?
RPA, eller Robotiserad Process Automatisering, kan beskrivas som en programvara som
härmar en människas beteende i en dator. Den kan tränas upp till att härma en människas
beteende i andra system, exempelvis Outlook, Public 360 eller valfritt verksamhetssystem.
Det som krävs är att uppgiften är repetitiv och regelbaserad, dvs. det ska gå att säga åt en
RPA exakt vad den ska göra varje gång. Då en RPA är en programvara kan den jobba
oavbrutet, dygnet runt, årets alla dagar.
Under piloten har tre processer automatiserats. Utöver de automatiseringar som skett har
även utbildningsinsatser och workshops genomförts i fler delar av organisationen för att
sprida kunskap om RPA som metod.
Pilotens resultat visade på att det finns goda möjligheter att arbeta med RPA i Knivsta
kommun. Det finns ett stort intresse för metodiken och det uttrycktes en positiv inställning till
möjligheten att bredda metoderna för innovations- och utvecklingsarbeten med ytterligare en
metod.
Styrkor med RPA som metod är att en väl uppsatt RPA kan arbeta oavbrutet dygnet runt.
Den är oftast snabbare än en människa då den inte behöver förhålla sig till tiden det
exempelvis tar att hitta rätt knapp, fönster eller tangent. Dess arbete behöver dock
fortfarande förhålla sig till ett verksamhetssystems begränsningar. Det innebär att ett system
med långa svarstider som upplevs långsamt för en människa sannolikt även kommer vara
långsamt i förhållande till hur en RPA kan arbeta.
En RPA-process är även förhållandevis enkel att justera om behov uppstår. En RPA som
arbetar med flertalet olika system kan relativt enkelt justeras om ett av de olika systemen
skulle bytas ut eller ändras. Detta olikt exempelvis en integrationslösning som är beroende
av befintligt system och måste göras om helt om det skulle bytas ut.
Svagheter kan istället beskrivas som begränsningen i flexibilitet. En RPA är beroende av att
processen är helt regelstyrd och att ingenting oväntat uppstår. Det ställer mycket stora krav
på en noggrann och korrekt processkartläggning innan automatiseringen kan genomföras.
Lärdomar från piloten
Efter piloten har vi med oss ett flertal viktiga lärdomar in i det fortsatta arbetet. Några av
dessa är:
- Det finns en positiv inställning till metoden i organisationen
- Metoden upplevdes inte som ett hot utan som en välkommen hjälp
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-

Det tar tid att arbeta med implementeringen av lösningen, valet av process att
automatisera behöver ta hänsyn till initial tidsåtgång vid beräkning av
återbetalningstid
Det krävs en väldigt god kännedom om processen som ska automatiseras samt en
uttalad samsyn om processen
Det är viktigt med tydligt utpekade ansvarsroller och rutiner för medarbetare som på
något sätt arbetar mot och med en RPA

Ekonomisk konsekvensanalys
RPA är en metod som har mycket goda förutsättningar att kunna skapa värde i
organisationen. De kostnader som kommer ur att genomföra en flytt till en långsiktig
driftsmiljö möjliggör ett mer optimerat nyttjande och detta tillsammans med medel för
utveckling bedöms kostnaderna vara berättigade sett till det värde som kan tillskapas.
Urvalet av processer för automatisering framöver kommer vara mer fokuserat på
värdeoptimering vilket innebär att de ska kunna ses som värda sin kostnad innan de
genomförs.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-03-19
Beslutet ska skickas till
Akten

Daniel Lindqvist
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Stina Desroses
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
2021-03-26

Diarienummer
KS-2021/228

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta
kommuner i Uppsala län (Regionalt forum) 2021-2022
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tecknar för Knivsta kommuns del överenskommelse om samverkan
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län (Regionalt forum) för åren
2021-2022.
Sammanfattning av ärendet
I samband med regionbildningen beslutades att inom Region Uppsala inrätta ett Regionalt
forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i
regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med kommunal anknytning. Denna
överenskommelse har nu reviderats inför åren 2021-2022 och samtliga parter föreslås
teckna föreliggande förslag till överenskommelse.
Ekonomisk konsekvensanalys
Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för
Regionalt forum. Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för
arvoderingen i Regionalt forum och regionala samråd.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län
2021-2022
Beslutet ska skickas till
Akten
Region Uppsala
Enköpings, Heby, Håbo, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner

Daniel Lidqvist
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala
och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets
kommuner och fattar inte formella beslut som binder medlemmarna.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och
åtta kommuner i Uppsala län
Justerad och fastställd av Regionalt forum
Datum
Verksamhetsidé för Regionalt forum
För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell
lyskraft, finns Regionalt forum till för ledande politiker i Region Uppsala och de åtta
kommunerna. Uppgiften är att utifrån en tillitsfull samarbetskultur och
gemensamma målbilder hantera viktiga frågor och utmaningar för Uppsala län.
Detta ska skapa mesta möjliga nytta för länets invånare och verksamheter.
Uppdrag
§1
Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala
och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Forumet, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet,
som med mandat, nyskaparanda och handlingskraft tillvarata länets potential för invånarnas
bästa.
Regionalt forum ska prioritera och ägna kraft åt:
Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för utvecklingen
Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda
Frågor där effekten blir större om parterna samverkar
Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden
initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut
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som binder medlemmarna. Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har
ingen juridisk status.
Sammansättning
§2
I Regionalt forum ska ingå tre företrädare för Uppsala kommun, två företrädare för
övriga kommuner, samt regionstyrelsens presidium. Partier som utifrån detta inte är
företrädda i Regionalt forum representeras av regionråd från aktuellt parti.[1]
Ledamöterna i Regionalt forum har ingen ersättare.
Regionråd med ansvar för de sakfrågor som för tillfället behandlas av Regionalt
forum adjungeras till aktuellt sammanträde.
Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt Forum. Kommunerna utser
tillsammans en vice ordförande.
Regionala ledningsgruppen inklusive representanter från Länsstyrelsen adjungeras till
Regionalt forum.
Regionalt Forum kan därutöver adjungera sakkunniga.
Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region
Uppsala.
[1]

Gäller SD, MP och V under nuvarande mandatperiod.

Samarbetsformer
§3
Regionalt forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen. Därför ska
agendan medge tid för beredning av frågor inför beslutande församlingar. Tid ska avsättas
för tematiska diskussioner och strategiska ställningstaganden. Arbetsformerna bör variera i
syfte att skapa dynamik i arbetet. Regionalt Forum är deltagarnas forum, inte omvärldens
arena för att möta den regionala politiska nivån.
Regionalt Forum sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när
ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.
Ordföranden svarar för kallelse, efter samråd med vice Ordförande samt representant från
kommunerna.
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Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses
behandlas. Kallelse till Regionalt Forum ska skickas ut senast 7 dagar innan
sammanträdet.
Vid sammanträde med Regionalt forum ska föras minnesanteckningar som ska
distribueras till Region Uppsalas styrelse och nämnder samt till kommunstyrelsen i
samtliga kommuner i Uppsala län.

Prioriterade frågor för Regionalt forum 2021-2022
§4
Effektiv och nära vård, som en väsentlig del av arbetet med EN REGION FÖR ALLA.
Med fokus på att Leva målbilden, vara kulturbärare samt integrera frågan i fysisk och
ekonomisk planering
Hållbar samhällsutveckling/ Infrastruktur, som en väsentlig del av arbetet EN HÅLLBART
VÄXANDE REGION
Med fokus på kollektivtrafik, infrastrukturfrågor, elförsörjning och klimatåtgärder
Kompetensförsörjning, som en väsentlig del av arbetet med EN REGION FÖR ALLA och EN
NYSKAPANDE REGION.
Med fokus på samutnyttjandet av kompetens, minskning av gymnasieavhopp,
yrkesutbildningar, Vård och omsorgscollege samt bra prognosmaterial
Regionalt forum ska kontinuerligt följa genomförandet av den regionala utvecklingsstrat egin
och ha en aktiv roll i revideringar av densamma.
Ekonomi och administration
§5
Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för
Regionalt forum.
Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvoderingen i
Regionalt forum och regionala samråd.
Tjänstemannastöd
§6
Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt forums
tjänstemannastöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen.
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Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings- och utredningsarbete.
Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd
§7
För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet finns två regionala samråd:
Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till Vårdsstyrelsen och
Sjukhusstyrelsen, samt socialnämnder eller motsvarande i länets kommuner.
Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden i Region Uppsala och
kulturnämnder eller motsvarande i länets kommuner.
Varje samråd ingår representanter kommunerna samt presidier för berörda nämnder i
Region Uppsala.
Region Uppsala utser ordförande i respektive samråd. Ordförande i nämnder som delar
samrådsgrupp med kommunerna svarar gemensamt för kallelse till möten. Kommunerna
utser gemensamt vice ordförande i samråden.
I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region
Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Vid varje möte ska föras
minnesanteckningar och Region Uppsala ansvarar för mötesadministration.
Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och
kommunerna.
Ramverket för uppdrag, mål och former för rapportering fastställs av Regionalt forum.
Ändringar av denna överenskommelse
§8
Denna överenskommelse gäller 2021-2022. Ändringar i denna överenskommelse förutsätter
enighet mellan deltagande parter.
Uppföljning
§9
En utvärdering av överenskommelsen ska ske senast i juni 2022.
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Undertecknande
§ 10

_______________________
Emilie Orring (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala

_______________________

_______________________

Marie Larsson (S)

Sara Sjödal (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Älvkarleby kommun

Tierps kommun

_______________________

_______________________

Ingvar Smedlund (M)

Liselotte Grahn Elg (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Enköpings kommun

Håbo kommun

_______________________

_______________________

Klas Bergström (M)

Marie Wilén (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Knivsta kommun

Heby kommun

_______________________

_______________________

Jacob Spangenberg (C)

Erik Pelling (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Östhammar kommun

Uppsala kommun
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Bilaga:

YTTREoch INREkännetecken för Regionalt forum
Yttre kännetecken
Regionalt Forum är ett kreativt och kvalificerat forum som inger förtroende och genom god
regional samverkan präglas av besluts- och handlingskraft.
Inre kännetecken
Regionalt Forum är en framåtsyftande och effektiv mötesplats, med god stämning
och högt i tak som präglas av respekt och tillit.

TRENDER/ TENDENSER i omvärlden och dess PÅVERKAN på Regionalt Forum
Trender i omvärlden

Påverkan på Regionalt Forum

(Prioriterade)

(Prioriterade punkter)

Ökade förväntningar,
ökat ekonomiskt tryck
och ifrågasatt tillväxt

Ökade krav på oss att

Minskad tillit till
samhällets förmåga

Ökat fokus på
hållbarhet

•

Ha en gemensam målbild och klara att gemensamt göra
prioriteringar på vägen mot målbilden

•

Samverka och samarbeta ännu bättre och välja smartare
arbetssätt

•

Ha en bättre förmåga att prioritera våra grunduppdrag

•

Ökad splittring och utsatthet, som påverkar även Regionalt
forum´s arbete.

•

Behov av gemensamma medborgardialoger och nya
metoder och arbetssätt för att öka medborgarnas tillit och
förtroende

•

Ökade förväntningar på att utveckla samhället i ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar riktning.
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•

Ökade förväntningar på leverans och på att visa goda
exempel på samverkan.

EFFEKTIV OCH NÄRA VÅRD - Hur kan Regionalt Forum stödja omställningen?
Som regionstyrelse- och kommunstyrelseföreträdare kan vi
•

Enas om den långsiktiga målbilden

•

Vara kulturbärare genom att bära med oss frågan i olika sammanhang, säkerställa att
den drivs på alla nivåer och stödja en gemensam syn mellan oss.

•

Int egrera ”effektiv och nära vård” i f rågor om fysisk planering och ekonomi.

•

Ha mer av regionmedborgaren än kommunmedborgaren som utgångspunkt och
jobba tillsammans (region och kommun) i medborgardialoger.

•

Värna den lokala förankringen

•

Göra de ekonomiska skiljelinjerna tydliga, visa politiskt mod och våga ta ställning.

För att klara det behöver vi:
•

Hjälp av den regionala ledningsgruppen att identifiera svårigheterna

•

Få kontinuerliga återrapporteringar så att vi kan stödja omställningen

•

Få hjälp av den regionala ledningsgruppen att lyfta det som är riktigt svårt och att
också få de frågorna på dagordningen i Regionalt Forum.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Vad är det viktigaste Regionalt forum kan göra för att stärka kompetensförsörjningen på
kort sikt, åren 2021-2022?
Samutnyttja våra kompetenser, karriärvägar, gemensamma traineeutbildningar,
samrekrytering, uppmuntra samarbete
Ta tillvara arbetskraftsreserven – bättre hälsa, nya arbetssätt, digitalisering
Behåll den kompetens vi har
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Offentlig sektor som arbetsgivare, för ex nyanlända
Prioritera och följ upp i Regionalt forum – för att skapa tryck
Behålla studenterna i länet – marknadsför länets möjligheter
#jagmed och minskade gymnasieavhopp
Jobba med kortare utbildningar, ex yrkesvux, yrkeshögskola
Tänk inåt och utåt, både vår egna kompetensförsörjning och hela arbetsmarknaden
Jobba med det man är utbildad till

Vilken är den arbetsmarknads/ kompetensförsörjningsfråga som Regional forum måste
prioritera högst för att kunna få effekt?
Samutnyttja kompetenser
Stärk länets varumärke
Höja andelen som klarar gymnasieskolan – håll fast i #jagmed och Vård- och
omsorgscollege
Fler till yrkesprogram möter behoven bättre
Integrationsfrågornas betydelse för att klara kompetensförsörjningen
Få fram prognos över behoven på 2,5 och 10 års sikt
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Titel enhetschef

Reviderad tjänsteskrivelse
2021-04-08

Diarienummer
KS-2021/177

Kommunstyrelsen

Revidering av delegationsordning
Förslag till beslut
1. Beslut om omställningsbidrag för politiker tas av HR-chef.
2. Beslut om årlig löneöversyn samt lönesättning för kommundirektör tas av
kommunstyrelsens ordförande.
3. Besluten förs in i delegationsordningen för kommunstyrelsen och anmäls enligt rutin.
Sammanfattning av ärendet
Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL18 beslutades av
kommunstyrelsen 2019-08-26. Förvaltningen föreslår att beslut tas på delegation av HRchef.
Bakgrund
Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL18 beslutades av
kommunstyrelsen 2019-08-26. Anvisningarna reglerar aktiva omställningsinsatser,
ekonomiskt omställningsstöd samt pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Anvisningarna är tydliga vad gäller tillämpningsområde, omfattning för förtroendevald,
pensionsbestämmelser samt hur ansökan ska göras.
Om den förtroendevalde är berättigad måste idag beslut tas i kommunstyrelsen eftersom det
inte finns delegerat i delegationsordningen. Förvaltningen föreslår därför att
delegationsordningen ändras så att HR-chefen beslutar på delegation. Beslutet ska anmälas
till kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår även att den årliga löneöversynen för kommundirektör läggs till
delegationsordningen. Beslutet tas av kommunstyrelsens ordförande och anmäls till
kommunstyrelsen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär ingen kostnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-08.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare
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Marie Sohlberg
HR-chef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

