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Nytt åtgärdsprogram snart!
Mats Wallin, Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Lite grundläggande vattenförvaltning

Prövning av åtgärdsprogram

Regeringens beslut

Vad händer nu?

Kommunernas åtgärder

Utmaningar

Vattenmyndigheternas roll

• Genomför vattenförvaltningen tillsammans 
med länsstyrelserna under vägledning från 
HaV och SGU

• Samordnar och samverkar inom distrikten

• Beslutar åtgärdsprogram, förvaltningsplaner 
och miljökvalitetsnormer

• Tar fram underlag till EU-rapportering

• Följer årligen upp myndigheters och 
kommuners genomförande av åtgärder
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Mål – God status 2015

• Målet är inte naturliga eller ursprungliga förhållanden!

• God status inkluderar hållbar livsmedels- och energiproduktion 
och hållbar tillväxt!

Vatten som omfattas av åtgärdsprogrammet

Hög
status

God
status

Måttlig 
status

Otillfredsställande
status

Dålig
status

Får inte försämras

ÅTGÄRDSPROGAM 
2015-2021

Framtaget i samverkan med

18 myndigheter 
21 länsstyrelser 
290 kommuner

Sveriges
kommuner
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Behöver eller ska kommunerna?

Miljöbalken kapitel 5:

4-6 §VM beslutar om de åtgärder som myndigheter 
eller kommuner behöver vidta för att 
miljökvalitetsnormerna ska följas.

8 §Kommuner och myndigheter ska inom sina 
ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs.

Prövningsprocessen

• I april 2015 begärde Jordbruksverket, flera kommuner och 
Vattenmyndigheterna att regeringen skulle pröva 
åtgärdsprogrammen för 2016-2021

• I november nov 2015 beslutade regeringen att pröva 
åtgärdsprogrammen

• Det är de omarbetade förslagen efter samrådet som har 
prövats

• I dec 2015 beslutade regeringen att åtgärdsprogrammet 
för 2009-2015 fortsätter gälla

• I okt 2016 kom regeringens beslut i prövningsärendet
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Regeringens beslut

Vattenmyndigheterna ska fastställa åtgärdsprogram för 
perioden 2017-2021. Åtgärdsprogrammen ska ändras så att 
de uppfyller 8 specifika punkter,

• Adressat för åtgärderna – ej verksamhetsutövare (a)

• Åtgärder för att MKN ska kunna uppfyllas (b-d)

• Åtgärder riktade till statens jordbruksverk (e)

• Konsekvensanalys – redovisning per aktör (f)

• Konsekvensanalys vattenkraft (g)

• Redovisning enligt artikel 11 i vattendirektivet –
grundläggande resp kompletterande åtgärder (h)

Regeringens övriga kommentarer

• Översyn av om det finns ytterligare vattenförekomster 

som ska ha sänkt krav (regeringsuppdrag att vänta)

• Samverkan ska vara en integrerad del i arbetet och ska 

säkerställa kvalitén, förståelsen och acceptansen för 

beslutade åtgärder

• Avsnitt i Förvaltningsplanen om förutsättningar för 

åtgärdsprogrammens utförande bör omformuleras/utgå
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Frågeställningar

• Hur förändras åtgärdsprogrammets effekt?

• Vad innebär de förändrade åtgärderna för 

normuppfyllelsen?

• Behov att justera normerna?

• Hur förankras arbetet med berörda myndigheter?

• Hur påverkas havsmiljödirektivets genomförande och 

Aktionsplan för Östersjön?

Vad blir resultatet?

• Ett tydligare och vassare åtgärdsprogram

• Förankrat på högsta nivå

• Konsekvensanalys för alla

• Regeringen betonar betydelsen av ÅP som en 

förutsättning för att nå miljömålen och för en hållbar 

samhällsutveckling
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Vad händer nu? Preliminär plan

1. Revidering av beslutsdokument i okt-nov

2. Nationellt delegationsmöte 1 dec

3. Delegationsbeslut 16 dec

4. Publicering av beslutsdokument som pdf 21 dec

5. Rapportering till EU 3 mån senare

6. Tryckning i mars -17 (helhet + delar)

Kommunerna behöver…

Säkerställa långsiktigt skydd för nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjning

Utforma översikts- och detaljplaner och prövning enligt 

PBL så att MKN kan följas

Upprätta vatten- och avloppsvattenplaner

Utveckla strategier för hantering av dagvatten.  

 Inventera vandringshinder för fisk och andra 

vattenlevande djur samt genomföra åtgärder
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Kommunerna behöver…

 Via tillsyn och prövning se till att MKN kan följas.

 Bedriva tillsyn så att utsläpp av kväve och fosfor från 

jordbruk och hästhållning minskas och tillförseln av 

växtskyddsmedel minskar.

 Minska utsläpp från avloppsledningsnät och mindre 

reningsverk

 Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp

 Minska risken för spridning av främmande arter

 Minska internbelastning i sjöar och kustområden

Åtgärdsprogrammets ”blå tråd”

Föreskrift (NV)

Vägledning (NV)

Tillsyn, fysisk 

planering 

(kommunerna)

Verksamhetsutövare 

(kommun)

Exemplet dagvatten
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Åtgärd 7;  Naturvårdsverket behöver identifiera behovet 

av och föreslå eller utveckla nya eller förändrade 

styrmedel (till exempel föreskrifter) för dagvatten-

hantering, samt utarbeta tillsynsvägledning avseende 

dagvattenhantering till länsstyrelser och kommuner.

Åtgärder för dagvattenhantering

Åtgärd 3; Kommunerna behöver genomföra tillsyn på  

avloppsledningsnät (inklusive nät för dagvatten)..   

Åtgärder för dagvattenhantering

Åtgärd 8; Kommunerna behöver utforma sin översikts-

och detaljplanering samt prövning enligt plan- och 

bygglagen.. ..för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 

kunna följas.

Åtgärd 9; Kommunerna behöver upprätta och 

utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för 

att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas. 
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• Många åtgärder behöver genomföras 
redan 2017-18

• Många myndigheter/alla kommuner är 
involverade

• Aktiv samverkan! Många åtgärder kräver 
detta

• Kräver utrymme i verksamhetsplanering 
och budgetäskanden

• Kräver förståelse för nyttan med god 
vattenstatus för hållbar tillväxt!

Utmaningar

Hur få in avrinningsområdesperspektivet i 
planeringsprocessen!

Avrinningsområde

Detaljplaneområde



2016-11-08

10

Vattenförvaltningen

Västerås

19 okt 2016

På väg mot bättre vatten


