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Fyra dokument som hänger samman

Förvaltningsplanen sammanfattar arbetsmetoder och resultat 
inom vattenförvaltningen från 2004 och fram till idag. 
Planen ger även en kort beskrivning av inriktningen på det 
fortsatta vattenförvaltningsarbetet.

Miljökvalitetsnormer innehåller förslag till vilka 
miljökvalitetsnormer som ska gälla för distriktens vatten. 
Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå
minst god status under perioden 2015-2027. Vissa vatten 
har fått en lägre miljökvalitetsnorm än god status. Detta 
har i så fall motiverats.



Fyra dokument som hänger samman

Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska 
uppnås i tid. Det handlar dels om att utveckla styrmedel, 
dels om konkreta förbättringar av vattenmiljön. Åtgärderna 
som beskrivs i programmet riktar sig till myndigheter och 
kommuner.

Miljökonsekvensbeskrivningen är en generell och 
övergripande beskrivning av de miljökonsekvenser som 
det föreslagna åtgärdsprogrammet väntas få.



Rollerna i vattenförvaltningen under samrådet

•Vattenmyndigheten – har tagit fram samrådsmaterialet 
och är huvudansvarig för att genomföra samrådet
•Länsstyrelserna – delområdesansvariga för att 
genomföra samråd, behjälpliga att sammanställa 
synpunkter, samt lämnar synpunkter själva till VM
•Vattenråden – lämnar synpunkter efter lokalt 
samrådsarbete
•Kommunerna - lämnar synpunkter efter internt 
samrådsarbete
•Verksamhetsutövare – lämnar synpunkter
•Organisationer - lämnar synpunkter
•Enskilda - lämnar synpunkter



1 mars 2009 
Officiellt samrådsmaterial med läsanvisning skickas 
ut enligt sändlista
-kungörelse nationellt i tidningar
-allt material på webben www.vattenmyndigheterna.se

1 mars- 1 sept 2009
Samrådsenkät på webben 
läggs ut i mitten av mars.
www.vattenmyndigheterna.
se

mars- juni 2009
Länsstyrelserna har samrådsmöten med vatten-
råd och andra grupper/möten. Extra material för 
att underlätta fortsatt lokalt samrådsarbete.

Samrådsprocess Västerhavets vattendistrikt

mars 2009
Vattenmyndigheten bjuder in till fem öppna 
uppstartsmöten för samrådet. Halmstad, 
Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Karlstad.



Senast 1 september 2009
Skriftliga och digitala synpunkter till Vattenmyndigheten

• Sammanställning av enkätsvar.
• Ta hänsyn till synpunkter i revideringen av beslutsdokument.
• Feedback till synpunktslämnare både VR, enskilda och 
enkätsvarare.

Dec 2009
Beslut av vattendelegationen om åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan

Vad ska vattenråden göra? (alt. andra grupper)
Vattenråden driver internt och lokalt arbete om 
samrådsmaterialet. Viktiga frågor: Är tillstånds-
analysen rimlig? Är åtgärderna relevanta? Har VM 
missat något? Vilka mer resurser behövs?



Samrådsmaterial

•Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
•Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt
•Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
•Förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt

Länkar till material på vattenmyndighetens webbplats:
Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt
Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
Förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt

Om inte länkarna fungerar så öppna 
www.vattenmyndigheterna.se och välj Västerhavet.



Underlagsmaterial

•Åtgärdsprogram per avrinningsområde
www.vattenmyndigheterna.se välj Västerhavet

• Data i vattenkartan
www.vattenkartan.se

• Data i Vatten Information System Sverige (VISS)
www.viss.lst.se



Förslag till förvaltningsplan



Syfte
• Ett planeringsunderlag för myndigheter
• En lättillgänglig redovisning av 

vattenarbetet
• Ett verktyg för kommunikation med 

allmänheten och berörda
• En rapportering till kommissionen om 

genomförandet av direktivet Samman-
fattning av 
arbetet och 
resultaten



Innehåller bland annat
• Förslag till beslut om 

förvaltningsplan
• Information om 

vattenmyndigheten 
och distriktet

• Redovisning av 
register över 
skyddade områden

• Status 2009
• Påverkansanalys
• Övervakning

• Ekonomisk analys
• Riskbedömning 2015
• Sammanfattning av 

åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer

• Deltagande i 
vattenförvaltningen

• Inför nästa 
förvaltningscykel

• Underlagsmaterial



På webben – varför & hur då?

• Tabeller går att visa för en specifik 
kommun eller ett avrinningsområde

• Kartorna går att se i större förstoring
• Texten innehåller länkar så man kan klicka sig vidare 

till mer information
• I varje avsnitt finns pdf filer (hela resp kapitel)

http://www.vattenmyndigheterna.se/



Kartor

Observera att alla kartor bygger på VISS som det 
såg ut i slutet av januari 2009 – felaktigheter kan finnas



Tabeller
Observera att alla tabeller bygger på
VISS som det såg ut 22 januari 2009
- felaktigheter kan finnas 



Frågor vi vill ha svar på i samrådet

• Sammanfattar Förslag till förvaltningsplan 
vattenförvaltningsarbetet på ett korrekt sätt?

• Finns det något du anser behöver kompletteras/ 
förändras, och i så fall vad och varför?

• Vad behöver vi prioritera inför kommande 
förvaltningscykel?



CD

Allt

MKN-
tabeller

Förslag till miljökvalitetsnormer



• Dokumentet innehåller definitioner, 
principer m.m. för miljökvalitets-
normerna för distriktet 

• Var hittar jag miljökvalitetsnormerna 
för respektive vattenförekomst?
– www.vattenmyndigheterna.se
– på cd-skivan
– i dokumentet för huvudavrinningsområdet



• I Västerhavets vattendistrikt finns förslag på över 
6000 unika miljökvalitetsnormer – alla 
vattenförekomster har två normer

• Ytvatten (sjöar, vattendrag, kust)
- norm ekologisk status
- norm för kemisk status

• Grundvatten
- norm för kvantitativ status
- norm för kemisk status



Vad är en miljökvalitetsnorm?
Det är en rättsligt bindande bestämmelse för vilken 
kvalitet (status) en viss vattenförekomst skall ha vid 
en viss tidpunkt. Kravet skall fastställas så att inte 
tillståndet försämras.
Normen består av ett kvalitetskrav (status/ potential) 
samt i förekommande fall någon typ av undantag.
Exempel:
God status 2015 med undantag av God status 2015 med undantag av 
öövergvergöödning till 2021dning till 2021



Statusklassningen- Utgångspunkten för MKN
Ekologisk status

Hydro-morfologi
Fysikalisk-

kemisk

Biologi

Kemisk status

Prioriterade ämnen
33 st idag

Hög

God

Måttlig

Otillfredsställande

Dålig

God

Sämre än 
god status

N, P, O2

Ytvatten



Statusklassning grundvatten
Kemisk status
Parametrar som har tröskelvärden 
som ej får överskridas

Nitrat, 
Aktiva ämnen i 
bekämpningsmedel 
Klorid, 
Konduktivitet, 
Sulfat, 
Ammonium, 
Arsenik, 
Kadmium, 
Bly, 
Kvicksilver, 
Trikloreten+ Tetrakloreten, 
Kloroform 
Bensen, 
Benso(a)pyrene, 
PAH:er, 

God

Otillfreds-
ställande

Kvantitativ status

Otillfreds-
ställande

God

En bedömning av 
vattenbalansen, (se 
förvaltningsplanen)



Hur har vi satt  miljökvalitetsnormerna för ytvatten?

Hög status Hög status 2015

Ekologisk Status Miljökvalitetsnorm

God status 2015

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status

God status

God status 2015

Status bedöms enligt föreskrifter,
allmänna råd och bedömningsgrunder

Åtgärdsanalys
Här bedöms 
behovet av 

undantag från 
att nå god 
status 2015

God status 
/potential 2021

Måttlig status 
2015



Undantag är inget
undantag från åtgärder!

• Tidsfrist , där det inte bedöms vara möjligt att 
genomföra åtgärder som leder till att normen kan 
uppnås 2015, har Vattenmyndigheten beslutat att 
normen istället ska uppnås vid en senare tidpunkt. 

• Sänkt kvalitetskrav, där det bedömts  vara tekniskt 
och/eller av naturliga skäl omöjligt och/eller 
ekonomiskt orimligt att genomföra åtgärder för att 
åstadkomma att vattenförekomsten uppnår god 
status inom överskådlig tid. 



Ingen precisering av undantaget
Exempel

Perstorpsbäcken; God status 2021

Då gäller tidsfristen alla ingående 
parametrar i ekologisk status.



Precisering av undantag
Exempel
Ellenösjön; God status 2015 med undantag av 
övergödning som får tidsfrist till 2021

Parametrar som senast 2021 skall nå god status:
siktdjup, näringsämnen och sammansättningen 
på fisk-, makrofyt (makroalg)-, bottenfauna, 
påväxtalg- och växtplanktonsamhällen. 



Exempel Allgunnen; 
God kemisk status med undantag 
av krom till 2021 och kvicksilver 
sänkt krav

Norm för kemisk status ytvatten



Frågor vi vill ha svar på i samrådet

• Till varje vattenförekomst finns det miljökvalitetsnormer. Anser du att de 
behöver ändras och i så fall till vad och varför? 

• För många vattenförekomster ska god status uppnås senare än 2015, 
oftast 2021, är detta rimligt? 

• I vissa områden med tät befolkning eller intensiv jordbruksproduktion 
kan det bli svårt att nå god status. Finns det områden där åtgärderna 
kan antas bli orimliga och där man bör ha mindre stränga kvalitetskrav? 

• Drygt 170 av distriktets vattenförekomster påverkas i betydande grad 
av vattenkraft och reglering och kan komma att definieras som kraftigt 
modifierade. Vilka kvalitetskrav ska man ställa på dessa förekomster 
och vilken inverkan ska dessa tillåtas ha på verksamheten? 

• Till grundvattenförekomster finns det miljökvalitetsnormer i form av 
riktvärden och så kallade utgångspunkter för att vända trend (se bilaga 
3 i samrådsmaterialet), är dessa rimliga?



Förslag till åtgärdsprogram



Åtgärdsprogrammen omfattar alla 
vattenförekomster som inte når 
god status 2009 eller som riskerar 
att inte göra det till 2015



Åtgärder som behöver genomföras av kommuner och 
myndigheter

Exempel:

Jordbruksverket behöver, i samarbete med länsstyrelserna, prioritera 
sin rådgivning till jordbruksföretag som bedriver verksamhet inom 
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att 
inte uppnå, god ekologisk och kemisk status.

Förslag till åtgärdsprogram



Kommunerna behöver ha vattenskyddsområden med 
föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter, så att 
dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk och 
god kvantitativ vattenstatus.

• Vattenmyndighetens motivering av åtgärderna
• Grundläggande och kompletterande åtgärder
• Ansvar och bemyndiganden
• Rapportering 

Förslag till åtgärdsprogram



Sammanfattning/uppsummering av åtgärder i 
vattendistrikt

• Övergödning 

• Fysisk påverkan

• Miljögifter

• Försurning

• Främmande arter

• Dricksvatten

• Övriga miljöproblem

• Skyddade områden

Metodik

…
HARO 1 HARO 2 HARO nn

Sammanfattning av Distriktets 
ÅP

HARO = kust - eller Huvudavrinningsområden



Konsekvensanalys
• Konsekvenser utan åtgärdsprogram (nollalternativet)

• Konsekvenser av att genomföra åtgärdsprogrammet
• Åtgärdskostnader

• Känslighetsanalys

• Principen om att förorenaren betalar (PPP)

• Fördelningseffekter 

• Styrmedelsanalys

• Jämförelser mellan nollalternativet och åtgärdsprogrammet



Jämförelse nollalternativ och åtgärdsprogram

Takten med utvecklingen av 
vattenskyddsområden 
kommer att öka

Förbättrad
Arbetet med att utveckla 
vattenskyddsområden 
pågår i långsam takt

OförändradSkydd av 
dricksvatten

Information och 
förebyggande åtgärder kan 
medföra att problemet inte 
ökar

Oförändrad

Fortsatt handel och sjöfart 
medför fortsatt 
nyetablering av 
främmande arter 

Försämrad
Främmande 
arter

Åtgärdade vandringshinder 
m.m. kommer ge en snabb 
förbättrande effekt i miljön

Förbättrad

Marginell utbyggnad av 
småskalig vattenkraft, 
hamnar och 
jordbruksmark

OförändradFysisk 
påverkan

Saneringar och förbättrat 
kunskapsunderlag för tillsyn 
möjliggör förbättring

Oförändrad/ 
förbättrad

Ökade utsläpp av 
miljögifter

FörsämringMiljögifter

Läckage av näringsämnen 
hålls kvar på dagens nivåer 
eller minskas

Oförändrad/ 
förbättrad

Ökad effektivisering/  
Ökade utsläpp av kväve 
och fosfor  

Oförändrad/ 
FörsämringÖvergödning

Utökad kalkning i 
kombination med minskande 
belastning

Förbättrad
Minskande belastning 
genom atmosfärisk 
deposition

OförändradFörsurning

Möjlig konsekvens i 
termer av 
utsläpp/belastning

Skattad 
utveckling

Möjlig konsekvens i 
termer av 
utsläpp/belastning

Skattad 
utveckling

Åtgärdsprogrammet enligt 
vattenförvaltningen  Nollalternativet

Problem 
område

Takten med utvecklingen av 
vattenskyddsområden 
kommer att öka

Förbättrad
Arbetet med att utveckla 
vattenskyddsområden 
pågår i långsam takt

OförändradSkydd av 
dricksvatten

Information och 
förebyggande åtgärder kan 
medföra att problemet inte 
ökar

Oförändrad

Fortsatt handel och sjöfart 
medför fortsatt 
nyetablering av 
främmande arter 

Försämrad
Främmande 
arter

Åtgärdade vandringshinder 
m.m. kommer ge en snabb 
förbättrande effekt i miljön

Förbättrad

Marginell utbyggnad av 
småskalig vattenkraft, 
hamnar och 
jordbruksmark

OförändradFysisk 
påverkan

Saneringar och förbättrat 
kunskapsunderlag för tillsyn 
möjliggör förbättring

Oförändrad/ 
förbättrad

Ökade utsläpp av 
miljögifter

FörsämringMiljögifter

Läckage av näringsämnen 
hålls kvar på dagens nivåer 
eller minskas

Oförändrad/ 
förbättrad

Ökad effektivisering/  
Ökade utsläpp av kväve 
och fosfor  

Oförändrad/ 
FörsämringÖvergödning

Utökad kalkning i 
kombination med minskande 
belastning

Förbättrad
Minskande belastning 
genom atmosfärisk 
deposition

OförändradFörsurning

Möjlig konsekvens i 
termer av 
utsläpp/belastning

Skattad 
utveckling

Möjlig konsekvens i 
termer av 
utsläpp/belastning

Skattad 
utveckling

Åtgärdsprogrammet enligt 
vattenförvaltningen  Nollalternativet

Problem 
område



• Miljökvalitetsnormerna kommer i de flesta fall inte att kunna 
uppnås under nollalternativet

• Risk för försämring av vattenförekomster med goda miljötillstånd 
under nollalternativet

• Många normer blir svåra att uppnå även med åtgärdsprogram

• Många indirekta nyttor kommer att uppstå som ett resultat av 
åtgärdsprogrammet

• Svårt att avgöra om åtgärdsprogrammet är samhällsekonomiskt 
lönsamt



Frågor vi vill ha svar på i samrådet

• Är åtgärderna väl motiverade och 
begripliga?

• Finns det åtgärder du anser behöver 
ändras, eller saknar, och i så fall vilka 
och varför?



•Synpunkter kan lämnas av individ, förening, organisation
eller myndighet.

•Synpunkter kan lämnas på både samrådsmaterialet
samt på underlagsmaterialet.

•Synpunkter ska lämnas till vattenmyndigheten 
skriftligt och digitalt.
Helst via webbenkäten på www.vattenmyndigheterna.se



• Synpunkter kan lämnas på alla fyra 
dokumenten – olika enkäter

• Enkäten ska göras så att den går att 
använda i process inom organisation

• Enkäten ska gå att skriva ut för diarieföring 
av yttrande

www.vattenmyndigheterna.se

Så många svar som möjligt via webbenkäten!



Ekonomiska bidrag till vattenrådens arbete

• Överenskommelse 2009 – samma bidrag som 2008
(Nya överenskommelser samt fortsättning på de gjorda 2008)

Kom ihåg att redovisa till er länsstyrelse vad ni gjort för lokal
samverkan under 2008. Senast 1 april 2009!

• Bidrag för särskilda samverkansprojekt kan sökas under 2009



Vattenrådens arbete är viktigt!



Åtgärdsprogram för Örekilsälvens avrinningsområde

• Taske å och Färlev älv i norra kustområdet
• Distriktsdokument summerar åtgärder i de underliggande 

avrinningsområdesvisa dokumenten
• Distriktsdokumentet och miljökvalitetsnormerna är verktyg för 

att åtgärda enligt avrinningsområdesvisa dokumenten

→
Är uppdragen till kommuner och myndigheter i distrikts-

dokumentet tillräckliga?

• Avrinningsområdesdokumenten – viktiga för att komma vidare!



Fysisk påverkan 
• Brist på kunskap
• Bygger på miljöproblem i VISS + statusklassning
• Konkreta åtgärder från plan för biologisk 

återställning och fiskevård
• Utredning av åtgärd – schablon 100 000 kr per 

vattenförekomst
• Undantag i form av tidsfrist 2021
• För distriktet stor total kostnad - prioritering 
• Svingån – ekonomiskt intresse påverkar kostnad –

utreda under året



• 5 kap miljöbalken
– 2 & 3 §§ - Miljökvalitetsnormer
– 4, 5 & 6 §§ - Åtgärdsprogram

• Vattenförvaltningsförordningen
– 4 kap – Miljökvalitetsnormer
– 5 kap – Förvaltningsplaner
– 6 kap – Åtgärdsprogram

• 6 kap MB
– Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

av planer och program – åtgärdsprogram 

Lagstöd



Senast 22 december 2009 – Vattendelegationen fattar beslut 
→
Fastställer förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer – beslutet går inte att överklaga



Kan åtgärder 
föreslagna ge 
God/Hög status 
till 2015?

Kan åtgärder 
föreslagna ge 
God/Hög status 
till annat målår?

Tidsfrist till 2021 eller 2027Inget undantag 

Mindre strängt krav

Nej Nej

Ja Ja

MKN efter åtgärdsanalys



Tillfällig statusförsämring

Naturkatastrofer, Incidenter som 
är oförutsägbara

ex. vid översvämningar enligt 
översvämningsdirektivet kan 
tillfälligt undantag ges. 

Under tiden skall åtgärder vidtas 
för att hindra ytterligare 
försämring



Skäl och motiv till undantag:  
- Tekniskt omöjligt dvs det saknas teknik, åtgärderna är så tidsödande att genomföra så att de 
inte hinns med till 2015 eller att orsaken till miljöproblemet eller källan till miljöproblemet 
är okänd.  
 
- Ekonomiskt orimligt dvs om de åtgärder som skulle krävas för att nå god status/potential är 
orimligt (oproportionerligt) dyra, om nyttan med verksamheten inte kan uppnås på ett 
miljömässigt bättre sätt utan orimliga (oproportionerliga) kostnader. Ett motiv som åberopas vid 
ekonomisk orimlighet är de administrativa och legala processer som först måste genomföras. Dessa 
omfattar tex omprövningar av avloppsreningsverk.  
 
- Naturliga förhållanden, att de naturliga förutsättningarna inte medger god status/potential 
eller att det tar väldigt lång tid innan åtgärderna får effekt tex vid lång omsättningstid i sjöar 
eller vid exceptionella naturliga händelser eller olyckor. 



Normer Göta älv
• Ekologisk status

– God status 2015 - 0 % av vattenförekomsterna
– God status 2021 – 100 % av vattenförekomsterna

• Kemisk status
– God status 2015 – 50 % av vattenförekomsterna
– Sänkt krav – 50 % av vattenförekomsterna 

(samtliga sjöar + 22 vattendragssträckor)



Principen att förorenaren betalar 
(PPP)

• Övergödning - PPP delvis uppfylld
• Fysisk påverkan - PPP ej uppfylld
• Miljögifter - PPP delvis uppfylld
• Försurning - PPP ej uppfylld



Hur lämnar jag synpunkter ?


