
Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar 

allt och vad Vattenmyndigheten vill ha 

synpunkter på 





Remissens 3 huvudsakliga delar 
Förvaltningsplanen 
Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta 
arbetet. Underlag för planering. Beskriver bla tillstånd och 
problem. Fungerar som ”uppslagsbok” 

 
Åtgärdsprogrammet 
Vad kommuner och myndigheter behöver göra för att vi 
ska nå miljökvalitetsnormerna. Styrmedelsåtgärder. 
Kopplar till åtgärdsförslag i VISS.  
Bilaga: sammanfattningar per åtgärdsområde 

 
Miljökvalitetnormer 
Uttrycker den kvalitet våra vatten ska ha vid en viss 
tidpunkt. Siktar på tillståndet i miljön och vad den tål.  



Åtgärder, aktörer och ansvar 

Styrmedel 
(ÅP) 

Åtgärder 
(VISS) 



Hur mår våra vatten?  

Preliminär ekologisk  
status 2014 

Preliminär kemisk  
status 2014 exkl. Hg 

Preliminär kemisk grund-
vattenstatus 2014 



Fosfor reduktionsbehov     Problem med konnektivitet 



Västerhavet 2009 och 2014 

Ekologisk status         Kemisk status exkl Hg 
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Prioriteringar Västerhavet 

2016 - 2021 

• Miljögifter från gamla och nya industrier 

samt hushåll, låg kunskapsnivå 

• Övergödning i sjöar, vattendrag och 

kustvatten 

• Fysisk påverkan i våra vattendrag 

 



Åtgärdsprogrammet 2016-2021 

Med en tydligare ”blå tråd”  
 

Föreskrift 

Vägledning 

Tillsyn 

Konkret åtgärd: 
Strukturkalkning 

Exempel övergödning - 
strukturkalkning 



Blå tråden – 

Exempel övergödning - strukturkalkning 

Jordbruksverket åtgärd 3 -  Jordbruksverket behöver utveckla föreskrifter 
och/eller styrmedel med syfte att följande åtgärder genomförs i tillräcklig 
omfattning för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs:  
a) strukturkalkning  
 
Jordbruksverket åtgärd 5 - Jordbruksverket behöver utveckla sin 
tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner så att 
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning 
reduceras i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, 
 



Blå tråden –  

exempel övergödning - strukturkalkning 

Länsstyrelserna åtgärd 4 - Länsstyrelserna behöver ge kommunerna 
tillsynsvägledning så att utsläppen av N och P från jordbruk och hästhållning 
minskas till de vattenförekomster där dessa påverkanskällor bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 
 
Kommunerna åtgärd 2 - Kommunerna behöver bedriva tillsyn så att:  
bla utsläppen av N och P från jordbruk och hästhållning minskas i de 
vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte följs eller riskerar att inte följas, 
 
På vattenförekomstnivå – I VISS finns information om vilka förekomster som 
har problem med övergödning och hur stort förbättringsbehovet är, samt 
förslag om strukturkalkning där sådan är lämplig. 



Vad vill vi ha synpunkter på? 
 

Åtgärdsprogrammet: 
Räcker åtgärdspunkterna för att kunna genomföra föreslagna 
åtgärder i VISS? 
 
Informationen i VISS och i åtgärdsområdessammanfattningar i 
bilagan till ÅP: 
Är föreslagna åtgärder rätt? 
Stämmer Länsstyrelsernas bedömningar av status? 

Huvudsakligen: 
Ger förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet (inkl bilagor) och VISS 
dig den information du behöver för ditt arbete? Vad borde 
kompletteras? 



VISS: viss.lansstyrelsen.se 

 

Åtgärdsområdessammanfattningar: 

Mölndalsån 

Säveån 

Göta älv 

Var finns samrådsmaterialet? 

Vattenmyndigheten Västerhavet: 
vattenmyndigheterna.se 



Hur lämnar jag synpunkter? 

Skriftligen! 
 
Digitalt (textformat) till: 
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Skriv diarienummer 537-34925-2014 i mailets ämnesrad.  
 
Tänk på: 
- Var konkret 
- Motivera synpunkten 

mailto:vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se


Vattenmyndighetens samrådsmöten  

• 3 dec i Göteborg - Vattenråd  

• 20 jan i Göteborg – kommunala tjänstemän och politiker, allmänhet 

Vad händer 2015? 

- Samråd 1 nov – 30 april 

- Vattenmyndigheten arbetar in synpunkter maj – okt 

- Vattendelegationen fattar beslut om Förvaltningsplan, 

Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer i slutet av dec 



 



Reviderade åtgärder och  
fler myndigheter 

Dialog och samverkan 

Möjlighet att påverka  
vidare under samrådet 



Samhällsekonomisk 

konsekvensanalys 

 

 

 

 



Vad kostar det för Sverige? 
Miljöproblem Kostnader styrmedel 

(kr) 
Kostnader fysiska 
åtgärder (kr/år) 

Övergödning 660 000 000  3 917 800 000  

Försurning 2 400 000 204 000 000 

Miljögifter 495 800 000 837 500 000 

Främmande arter 54 000 000 20 000 000 

Fysisk förändring 802 000 000 748 200 000 

Dricksvattenskydd och 
grundvattennivåer 

1 449 000 000 - 

Totalt 3 462 000 000 kr 5 727 500 000 kr/år 



Värdet av vatten 

• Samhällsnyttan av Mälarens vatten  

127 miljarder kr/år 

• Beräknat samhällsvärde av Säveån utan 

övergödning 49 miljoner kr/år 

• Svenska betalningsviljan för att minska 

övergödning i Östersjön 7,5 miljarder kr/år 



Tillsammans värnar vi vattnets värden! 






