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� Hur kommer Vattendirektivet in i bilden?

� Vad gör vattenmyndigheterna?

� Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2015-2021

� Finansiering av åtgärdsprogrammet

Fria vandringsvägar…



2000 kom EU:s medlemsstater överens om:

Ramdirektivet för vatten

Vatten är ingen vara vilken som helst 
utan ett arv 

som måste skyddas, försvaras 
och behandlas som ett sådant.

Ramdirektivet för vatten
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG

Punkt 1

2000 kom EU:s medlemsstater överens om:

Ramdirektivet för vatten

Vatten är ingen vara vilken som helst 
utan ett arv 

som måste skyddas, försvaras 
och behandlas som ett sådant.

Ramdirektivet för vatten
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG

Punkt 1



Målet är att alla Europas vatten ska uppnå 
god ekologisk och kemisk status

Uppgiften är att hitta vatten som behöver åtgärdas 

– och se till att de blir åtgärdade
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Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660)

5 Vattendistrikt
utifrån avrinningsområdens gränser

5 Vattenmyndigheter
som hör till 5 länsstyrelser

5 Vattendelegationer 
som fattar beslut

21 beredningssekretariat
en på varje länsstyrelse

Havs- och Vattenmyndigheten och SGU ska ta 
fram föreskrifter, vägledningar och handböcker

HaV har samordningsansvar för vattenförvaltningsarbetet

Hur har Sverige valt att ta sig an 
ramdirektivet för vatten?



Vattenförvaltningen arbetar i 6-årscykler

2027

Rapportering till EU Rapportering till EU

Rapportering till EU



Vad gör vattenmyndigheterna?

� Beslutar om vilka vatten som ska vara vattenförekomster

� Tar fram ett övervakningsprogram

� Bedömer ekologisk och kemisk status för alla vattenförekomster

� Sätter mål för vilken status ett visst vatten ska ha -
Miljökvalitetsnormer

� Tar fram Åtgärdsprogram

� Sammanställer en Förvaltningsplan

� Samverkar och samråder

Samråd  1 nov 2014 – 1 maj 2015



Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 

- vårt redskap för att nå god status

Hur når vi längre 2015-2021? 



Ansvar enligt miljöbalken

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

Föreskrifter om miljökvalitet

1 § … Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljökvalitetsnormer som 
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. 
Lag (2010:882).

Åtgärdsprogram

4 § Om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm, ska regeringen eller den eller de 
myndigheter eller kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag till 
åtgärdsprogram.

5 § Ett åtgärdsprogram som avses i 4 §skall fastställas av regeringen eller den 
myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Om det behövs får 
regeringen bestämma att ett åtgärdsprogram skall fastställas av flera myndigheter 
eller kommuner.

8 § Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som 
behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §. Lag (2003:890).

= vattenmyndigheten

= vattenmyndigheten

= vattendelegationen



Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram kan bara riktas till  
myndigheter och kommuner. 

Vattenmyndigheterna får inte ha åtgärder som riktas till 
enskilda företag eller personer.

� Hur förbättrar man då statusen i våra vatten?

� Hur får man till fria vandringsvägar?

Jo, genom den svenska modellen…..



Vattenförekomst

Vattenmyndigheten

Myndighet

Verksamhetsutövare



Åtgärdsprogrammets syfte är att…

… se till att miljökvalitetsnormen (MKN) kan följas 

Åtgärdsprogrammets mål är att beskriva…

… vad som behöver göras (behov),  hur det ska göras 

… av vem (=myndighet/kommun) det ska göras

Åtgärdsprogrammets syfte och mål



Vattenmyndigheternas åtgärdsprogam

Ett av våra verktyg att 
nå målet om god status

Uppdrag som riktar sig till 
myndigheter och kommuner

Tas fram i dialog med 
resp myndighet



Ska finnas en tydlig koppling mellan åtgärd i 
Åtgärdsprogrammet och fysisk åtgärd i naturen…

– fri vandringsväg – tillsyn/prövning

HURBEHOV VEM ÅTGÄRD

VÄGLEDNING

VÄGLEDNING



Hur ska åtgärderna finansieras och av vem?



Finansiering av åtgärder inom vattenförvaltningen

Grundläggande princip:

� PPP – förorenaren ska finansiera de miljökostnader som uppstår som 
en följd av dess verksamhet, d v s full kostnadstäckning

I de fall ingen ”förorenare” går att koppla till miljöpåverkan 

– offentliga medel



I praktiken finansieras åtgärderna av många aktörer:

� Myndigheter – tillsyn/prövning, vägledning, planering m.m

� Kommuner – tillsyn/prövning, vägledning, planering m.m

� Verksamhetutövare – små och stora

� Kommuner – verksamhetsutövare

� Projektmedel med olika finansiering

Vattenmyndigheten ska inte genomföra eller finansiera åtgärder



Åtgärder för bättre vattenmiljöer 
– bortkastade pengar eller investering?

� Åtgärder kostar pengar (och arbetstid)

� Problem för många kommuner

� Kortsiktiga besparingar kan ge långsiktiga kostnader

� Se åtgärder som investering i miljö och hälsa!

� Ställ frågan  - vilka effekter och kostnader ger dålig vattenstatus 

upphov till? Eller…



• Vad är rent dricksvatten utan innehåll av miljögifter värt?

• Vad är ett fungerande ekosystem värt? 

• Vad är en fin fiskesjö/vattendrag värt?

• Etc. etc.

…vad är vatten värt?
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Nyckeln till god status i våra vatten – samverkan!



Tack!


