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Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och 

vattenplanering – vad gör vattenmyndigheten? 

Mats Wallin 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 

   Vattenförvaltningscykeln 
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Tidplan 2013 
Långsiktig plan övervakning 

VattenInformationsSystem 

Sverige (VISS) uppdateras 

Samråd 1 dec 2012 – 1 juni 2013 

• Handlingar: Arbetsprogram och Översikt av 

väsentliga frågor samt avgränsning av MKB 

• Anmälan + program för offentliga möten på 

www.vattenmyndigheterna.se 

•  4 mars i Västerås 

•  6 mars i Uppsala 

• 7 mars i Stockholm 

• 13 mars i Nyköping 

• 19 mars i Ludvika 
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Åtgärdsprogram 2009-2015 

• Bindande för myndigheter och kommuner 

• 37 åtgärder – samma i alla distrikt 

• Övergripande  

• Styrmedel: lagstiftning, tillsyn, prövning, 

rådgivning, kunskapsunderlag 

Åtgärderer genomförs så att 

normerna följs 
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Jenny Caruso 

• KemI 

• RAÄ 

• MSB-myndigheten 

• Skogsstyrelsen 

• Livsmedelsverket 

• SCB 

• SMHI 

• Vägverket 

• Kommunerna 

• Länsstyrelserna 

• Naturvårdsverket 

• SGU 

• Banverket 

• Boverket 

• Fiskeriverket 

• Jordbruksverket 

• Kammarkollegiet 

Ansvariga för åtgärder 

Kommunernas årliga 

rapportering av åtgärdsarbetet  

• 76 kommuner ingår i distriktet helt eller 

delvis. Av dessa svarade 66 på 

rapporteringen för 2011 (87%). 
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Åtgärd 36.  

Kommunerna behöver utveckla sin 

planläggning och prövning så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten 

uppnås och inte överträds 

• Finns det program, beslut eller 

annat initiativ inom kommunen 

för hur prövning genomförs? 

Åtgärd 36 

• Många kommuner hänvisar till ärenden om 

bygglov och enskilda avlopp och att man tar hänsyn 

till miljökvalitetsnormerna i handläggningen av 

dessa, liksom att normerna finns med i arbetet med 

vattenförsörjningsplaner, översiktsplaner och 

liknande. 
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Åtgärd 37.  

Kommunerna behöver, i samverkan 

med länsstyrelserna, utveckla 

vatten- och avloppsvattenplaner, 

särskilt i områden med 

vattenförekomster som inte uppnår 

eller riskerar att inte uppnå god 

ekologisk status, god kemisk status 

eller god kvantitativ status 

• Har kommunen någon form av 

övergripande/strategisk vatten- 

och avloppsvattenplan? 

Åtgärd 37 

• En del kommentarer visar att arbete pågår med 

frågan och att samarbetet över organisatoriska 

gränser inom kommunerna blivit mer vanligt. 

• Andra skriver att det är oklart vad som avses med 

en ”strategisk vatten- och avloppsvattenplan” och 

att man önskar mer vägledning. 

• Några nämner också att ett närmare samarbete 

med länsstyrelsen behövs för att komma vidare 

med planerna. 
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Prognos för kommunernas genomförande av åtgärd 

36  
Prognos för kommunernas 

genomförande av åtgärd 36 & 

37 i vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram till dec 2012 

EU-kommissionens synpunkter 

• I de svenska åtgärdsprogrammen behöver tydliggöras vilka fysiska 

konkreta åtgärder som ska vidtas.  

 

• De behöver vara tydliga och transparenta planeringsverktyg som visar 

hur miljökvalitetsnormerna ska nås på ett samordnat sätt. 

 

• För att målsättningen skall vara tydlig bör utförlig information angående 

omfattningen, tidsmässig planering och finansiering av åtgärderna 

inkluderas i åtgärdsprogrammen. 

 

• Mer detaljerade beskrivningar av delområden, med konkreta fysiska 

åtgärder skall inkluderas i åtgärdsprogrammen. Dessa ska rapporteras 

till kommissionen.  
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Viktigt inför åtgärdsprogram 2015-2021 

• Närmare koppling mellan länsstyrelsernas 

detaljerade åtgärdsunderlag och 

styrmedelsåtgärder 

 

• Närmare dialog med åtgärdsansvariga 

myndigheter och kommuner i utformning av nya 

styrmedelsåtgärder 

Former för samverkan 

• Samverka inom kommunerna + samverka mellan 

kommuner. Mälaren en sjö för miljoner bra 

plattform för samverkan. 

• Vattenverkstäder – bra samverkansform med 

länsstyrelserna. 

• Vattenmyndigheten planerar (åter)starta 

referensgrupp för VA-frågor under 2013. 
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Jag har en plan! 

Det viktiga är naturligtvis inte bara att ha en plan utan att 

planen leder till fysiska åtgärder! 

Framtida återrapporteringar till vattenmyndigheten bör 

anpassas till detta! 


