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Presentation

• Vattenförvaltning

– En organisation som följer vattnet

– Åtgärdsprogram som ger uppdrag till andra myndigheter

– Rapportering till EU. 

– Vattnets värde för näringsliv, boende och turism 

• Regeringens prövning av åtgärdsprogrammet

• Aktuellt inom vattenförvaltningen

• 8 åtgärder för kommunen och rapportering av 

genomförda åtgärder, hur väl ligger kommunerna 

till?



Hållbar, balanserad, rättvis

vattenanvändning



Avrinningsområdesperspektiv



Rapporteringsläget



Olika utmaningar

Västerhavet

• Fysisk påverkan/

vandringsvägar

• Miljögifter 

• Övergödning

Bottenviken

• Fysisk påverkan/vandringsvägar

• Läckage av metaller från 

sulfidjordar

• Storskalig påverkan från 

skogsbruk

• Gruvor

• Dricksvattenförsörjning

Bottenhavet

• Fysisk 

påverkan/vandringsvägar

• Miljögifter 

• Dricksvattenförsörjning

• Försurning

• Övergödning

Norra Östersjön

• Övergödning

• Fysisk 

påverkan/vandringsvägar

• Miljögifter

Södra Östersjön

• Övergödning

• Dricksvattenförsörjning

• Miljögifter

• Fysisk 

påverkan/vandringsvägar



5 beslut om Förvaltningsplaner



• Anger den kvalitet vattnen ska ha och vid 

vilken tidpunkt normen ska vara uppnådd.

• Är juridiskt bindande

• Myndigheter och kommuner ansvarar för att 

normerna följs

Länsstyrelseföreskrift 

Redovisas i VISS och i tabeller på 

vattenmyndigheternas hemsida

Miljökvalitetsnormer per 

vattenförekomst



Regeringens prövning
• 2015-05-07 Samrådet avslutas – Jordbruksverket och 9 

kommuner begär prövning

• 2015-05-14 Åtgärdsprogrammet inlämnas för prövning

• 2015-11-19 Regeringen beslutar att pröva reviderade 

versioner

• 2016-10-06 Regeringen beslutar att vattenmyndigheterna

ska fastställa åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen

ska ändras så att de uppfyller kraven i punkterna a-h.

• 2016-12-14 Vattendelegationen fattar beslut med två

reservationer.



Vad innehöll beslutet?

• Färdiga åtgärder till Jordbruksverket, delvis inom LBP. Ökat fokus på 
kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet.  

• Åtgärderna ska bara leda till att uppnå MKN

• Inga åtgärder till myndigheter och kommuner i sin roll som 
verksamhetsutövare

• Redovisning av kostnader och konsekvenser med annan skärning 
samt mer fokus på nyttor

• Vattenmyndigheternas ansvar är centralt och en skyldighet att vid 
behov ompröva ett åtgärdsprogram finns. 

• Uppdrag från regeringen om att utreda möjligheterna att tillämpa 
kraftigt modifierade vatten, tidsfrister och mindre stränga krav

• En inkluderande process är central

• Behöver blev ska



• Färre åtgärder - 78 st  57 st

• Antal åtgärdsmyndigheter 18  11, + lst och kommuner

• 5 myndigheter inte längre åtgärdsmyndighet

– Riksantikvarieämbetet

– Lantmäteriet

– Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

– Livsmedelsverket 

– SCB

Åtgärdsprogrammet reviderades 



Uppdaterad konsekvensanalys

• Kostnader för administrativa åtgärder – ca 5 (3) 
miljarder kr för hela förvaltningscykeln 2016-2021
– Högre kostnader eftersom även åtgärder kopplade till 

avloppsreningsverk och enskilda avlopp lagts till. 

– Kostnader för åtgärder kopplade till vattenskyddsområden har 
justerats baserat på underlag från dricksvattenutredningen.

• Kostnader för fysiska åtgärder – ca 2,5 (4,3) 
miljarder kr/år

• Totalt sett har beräknade kostnader för ÅP minskat 
efter samråd och regeringens beslut.  



Kostnader för administrativa åtgärder –
5,2 miljarder för hela förvaltningscykeln

Ca 1,9 miljarder kr
prövning/tillsyn fysisk 

påverkan, vattenkraft, 

dammar etc

Lst, domstolar, 

kammarkollegiet mfl

Ca 0,6 miljarder kr
vattenskyddsområden etc

Ca 0,5 miljarder 

kr
Prövning/tillsyn, 

vattenskyddsområde

n 

1,6 miljarder kr

Prövning/tillsyn 

enskilda avlopp

Boverket HaVKemI

Kommunerna

Länsstyrelserna

NVV

SGU

SJV

Skogsstyrelsen

TrV

Verksamhetsutö
vare

Enskild

Staten 
övergripande

Ca 0,4 miljarder 

kr
Rådgivning 



Kostnader för fysiska åtgärder –
2,5 miljarder kr/år
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Ökat fokus på nyttor
Rent vatten har stor samhällsnytta, 

men svårt att sätta siffror på

Åtgärda miljöproblem 

• Ökade intäkter för turism (naturturism, sportfiske)

• Restaurering av vattenmiljöer skapar arbetstillfällen

• Renare badplatser

• Sanering av förorenad mark – mer ytor för bostadsbyggande

• Sänkta halter av miljögifter – vi kan äta fisken vi fångar

Förebyggande åtgärder 

• Säkrare dricksvattenproduktion

• Minskade utsläpp av t.ex PFOS, läkemedelsrester



Åtgärdsbehov och åtgärdseffekter -

fosfor

Utmaningen

INGEN ÖVERGÖDNING



Åtgärdsbehov och åtgärdseffekter - kväve

Kan vara överdrivet. 

Bedömningsgrunderna 

behöver ses över.

Utmaningen

INGEN ÖVERGÖDNING



Omfattning av åtgärder på jordbruksmark - Arealer
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Justering av undantag avseende övergödning

A
n

ta
l 

v
a
tt

e
n

fö
re

k
o

m
s
te

r

20%

80%



Sveriges 

kommuner

Åtgärdsprogram 2016-2021

I samverkan med: Vi behöver också:

m.fl.



Standardutseende
• Åtgärd – myndighetens åtgärd och avsett styrmedel. Om 

åtgärden ska genomföras i samverkan med andra 

myndigheter samt när åtgärden senast behöver vara 

vidtagen. 

• Motivering – varför åtgärden behöver genomföras och vad 

den syftar till

• Genomförande – hur vattenmyndigheten förväntar sig att 

åtgärden genomförs och vad den ska leda till

• Sammanhang - Koppling till andra åtgärder i 

åtgärdsprogrammet.

• Miljömål – koppling till nationella miljömål åtgärden



Vägledning

Tillsyn

Strategier och 
planer

Information/rådgivning/ 
kompetensutveckling

Ta fram styrmedelSkydda dricksvatten

Ta fram metoder

Bidrag till åtgärder

Prövning

Kalkning

Internationellt arbete

Innehåll -

vägledning, tillsyn, strategier och 

planer….



Normen följs

Blåa trådar i åtgärdsprogrammet

Nationella myndigheter -

vägledning

Länsstyrelser och 

kommuner – tillsyn 

prövning

Åtgärds-

genomförande

Viktigt att komma igång så att 

länsstyrelser och kommuner kan 

genomföra sina åtgärder



Styrmedel &

vägledning till 

Länsstyrelsen

Normen följs

HaV åtgärd 1

a) …utveckla styrmedel för N och P

från enskilda avlopp

b) utveckla vägledning till 

länsstyrelser och kommuner.

Länsstyrelserna åtgärd 8:

…utveckla vägledning till kommunerna 

gällande prövning och tillsyn av 

enskilda avlopp.

Kommunerna, åtgärd 4:

…säkerställa minskade utsläpp från 

enskilda avlopp.

Förslag till möjlig åtgärd: 

Enskilda Avlopp åtgärdas till normal 

skyddsnivå

Vägledning till 

kommuner

Prövning och 

tillsyn



Samråd 2017/2018

1. Miljöbedömning av åtgärdsprogram för nya 

PRIO-ämnen och PFAS i grundvatten t.o.m. 22 

juni 2017

2. PRIO-ämnen och PFAS pga. nya gränsvärden 

1 november-30 april 2018

3. MKN Kraftigt modifierade vatten – endast 4 i 

Södra Östersjön 1 februari-30 april 2018

4. Arbetsprogram 1 november-30 april 2018

5. Översikt väsentliga frågor 1 november-30 april 

2018



8 åtgärder för 

kommunerna



Myndigheter och kommuner, åtgärd  1

Återrapportering av genomförda åtgärder

• Mer kvantitativt

• Nyttja befintliga informationsströmmar

• Närmare verksamheten

• 28 februari 2018



Kommunåtgärd 1

• Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt 

miljöbalken inom sina verksamhetsområden, 

avseende verksamheter som påverkar 

vattenförekomster i sådan omfattning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller 

riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att 

det för sådana verksamheter ställs krav på 

åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna 

för vatten kan följas.



Miljökvalitetsnormer efter Weser





Vad sa EU-domstolen?

• Är ”miljömålen” (miljökvalitetsnormer) tvingande?

• JA, meddela inte tillstånd till verksamheter som;

• riskerar att orsaka en försämring av status eller 
när en verksamhet äventyrar uppnående av god 
ytvattenstatus, god ekologisk potential eller 
god kemisk ytvattenstatus.

• Med förbehåll för att undantag kan medges.



Var hittar man pusselbitarna 

• Praxis (MÖD, Högsta förvaltnings-
domstolen)

• Kammarkollegiets strategi

• HaV:s vägledningar (enskilda avlopp, 
MKN, prövning och tillsyn, 
miljöövervakning)

• Miljösamverkan Sverige (projekt)

• Boverket PBL kunskapsbank



Kommunåtgärd 2

Kommunerna ska bedriva tillsyn så att utsläppen 

av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning 

minskas samt att tillförseln av växtskyddsmedel 

minskar, till vattenförekomster där det finns en risk 

för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 

följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska 

medföra att det för berörda verksamheter ställs 

krav på åtgärder som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 



Minskat fosforläckage vid spridning 

av stallgödsel (2027)



Kommunåtgärd 3

Kommuner ska prioritera och genomföra sin 

tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att 

utsläppen av näringsämnen och prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen från 

avloppsledningsnät och avloppsreningsverk 

minskar till vattenförekomster där det finns en risk 

för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 

följas på grund av sådan påverkan.



Kommunåtgärd 4

Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp 

från enskilda avlopp, genom:

- att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor 

och kväve där det behövs för att miljökvalitets-

normerna för vatten ska kunna följas, 

- att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.



Åtgärdande av enskilda avlopp till 

normal skyddsnivå



Åtgärdande av enskilda avlopp från 

normal skyddsnivå till hög skyddsnivå



MÖD mål nr M10805-15/10800-15 Aneby 

avloppsanläggningar, 14 december 2016
• Med ändring av mark- och miljödomstolens dom förbjuder 

Mark- och miljööverdomstolen XX att släppa ut 
toalettavloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten

• För Svartåns vattensystem, vars ekologiska status har 
klassificerats som måttlig bl.a. på grund av 
övergödningspåverkan, har miljökvalitetsnormen fastställts till 
god ekologisk status med en tidsfrist till år 2021. Enligt åtgärd 
33 ska kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet fastställa 
områden där krav på hög skyddsnivå ska gälla.

• Nämnden har haft tillräckligt underlag för att besluta att hög 
skyddsnivå för miljöskydd ska gälla i området. En viss mån av 
schablonisering måste kunna göras i en modell.



Kommunåtgärd 5
• Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande 

och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt

• anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter 

som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 

10 m3/dygn 

• göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före 

miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets 

avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd 

uppnås,

• bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över 

vattenskyddsområden,

• uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, 

• säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har 

tillstånd för vattenuttag.



Läget i Skåne?

Inrätta 

vattenskyddsområden



Läget i Skåne?

Revidering 

vattenskyddsområden



Läget i Skåne?

Tillsynsbehov



Kommunåtgärd 6

• Kommunerna ska genomföra sin 

översikts- och detaljplanering samt 

prövning enligt plan- och bygglagen så att 

den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver 

genomföras i samråd med länsstyrelserna. 



Vattendirektiv, MB, PBL, VA och 

VFF
Juridiken

• MKN (buller, luftkvalitet, vatten)

• MKN är ett allmänt intresse 

– Hur MKN ska följas ska framgå av ÖP

– Vid DP ska MKN följas

• Lst ska överpröva DP där en MKN inte kan följas

– Upphäva DP

• Boverkets vägledning t.ex. Klimatanpassning i 
planeringen



Vattendirektiv, MB, PBL,VA och 

VFF
Praktiken

• Ökat fokus på vattenfrågor i de kommunala 
planerna

• Dagvattenfrågorna i fokus i DP

• Möjlighet att ställa krav?

• Ickeförsämringskravet – nya krav på 
underlagen

• Goda exempel, 
https://boverket.onlineacademy.se/external/play/2331

https://boverket.onlineacademy.se/external/play/2331


Läget i Skåne – antagandeår ÖP?



Kommunåtgärd 7

• Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten-

och avloppsvattenplaner för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas. Åtgärden behöver genomföras i 

samverkan med länsstyrelserna.



Kommunåtgärd 8

• Kommunerna ska utveckla planer för hur 

dagvatten ska hanteras inom kommunen med 

avseende på kvantitet och kvalitet. 

Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder 

vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas. 



Tack för uppmärksamheten!

Samlar på MKN-nördar med kluriga 

principfrågor 

men givetvis vid frågor om MKN är ni 

välkomna att kontakta:

Katrin Herrlin Sjöberg

Tel. 010-223 87 10

katrin.herrlin.sjoberg@lansstyrelsen.se

mailto:katrin.herrlin.sjoberg@lansstyrelsen.se

