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Rent vatten börjar bli en bristvara

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



Värna ett naturligt växt- och 
djurliv i våra vatten

Säkerställa tillgången på rent 
vatten för 

dricksvattenproduktion

Ramdirektivet har två huvudfokus:



Miljöfarlig 
verksamhet

Dricksvatten

Avfall

Avlopp

Dagvatten

Skydd av natur

Vatten-
verksamhet

Areella 
näringar

Hotade 
arter i 
vatten

Klimatförändringar

Vattenanknutna 
kulturmiljöer

Fiske

Badvatten

MÅLET: Nå och bibehålla god status



 Reduktion av förorening från punktkällor 

 Reduktion av förorening från diffusa källor 

 Hydromorfologi 

 Vattenkvantitet  

 Andra åtgärder 

 Skydd av dricksvatten 

 Utfasning av prioämnen

 Med mera:
‒ rådgivning till jordbruk 
‒ förbättrad rening från industri och jordbruk utöver IPPC 
‒ forskning och kunskapshöjande insatser 
‒ ännu fler – juridiska, administrativa och ekonomiska styrmedel, vattenhushållande 

åtgärder, utsläppskontroll, 
vattenuttagskontroll, utbildningsprojekt m.m

Vilka typer av åtgärder förväntar sig EU?

EU ser allvarligt på att Sverige inte 

har skyddat alla dricksvattentäkter.



Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogam
Uppdrag som riktar sig till 

centrala myndigheter, länsstyrelser och 
kommuner

Tas fram i samverkan

Sveriges

kommuner



Miljöbalken

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

Föreskrifter om miljökvalitet

1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs 
för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).

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



Dricksvattenåtgärder
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Återrapporteringen visar att…

Jämfört med förra året är det många fler kommuner som anser att det finns vattenskyddsområden med 
otillfredsställande skydd (!)

A. Finns det vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala dricksvattentäkter?

B. Har kommunen vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för samtliga icke kommunala 
dricksvattentäkter? 

A. B.

Gäller 

vattentäkter som 

försörjer >50 

personer eller 

där vattenuttaget 

är >10 m3/dag 



Tillsammans värnar vi våra vatten!

Malin Pettersson
Telefon: 010-224 93 32

Malin.Pettersson@lansstyrelsen.se

www.vattenmyndigheterna.se


