
Anteckningar från Vattenplaneringsdiskussionen på Kunskapsdagen 

inom MER 
 
Vilka målgrupper har en vattenplane 
  

• Politikerna 

• Invånarna 

• Markägare 

• Myndigheter 

• Tjänstepersoner 

• Kommunikation 
  
Vilka värden ska skapas 

• Bra badvatten 

• Bra dricksvatten 

• Ren fisk 

• Hållbara näringar 

• Turism 

• Rekreation 

• Fågelliv 

• Transparant info 

• Lättbegriplig/tillgänglig 

• Generationsmålet, långsiktighet i beslutsfattande 

• Säkerställa vattenkvaliteten för kommande generationer 

• Dricksvatten 

• Angränsande samhällsnyttor 

• Förutsättningar för naturliga ekosystem 

• Rekreation, fiske, bad. 

• Riktning för hur vattenfrågan ska styras 

• Långsiktighet 

• Underlag för kommunikation av exvis en höjdning av VA-kollektivet, förklara nyttan 

• Kommunikationsunderlag för politikerna 

• Nytta för pengarna 

• Mandat att jobba med frågan 

• Mervärde - MKN räcker inte. 

• Uppnå MKN 

• Grund för samarbete mellan förvaltningar 
  
Hur avgränsas frågor i vattenplanen 
• MKN avgränsar 
• Kommunens rådighet 

  
  
Vad krävs för att åtgärder ska komma till stånd 
• Övergripande mål i ÖP och vattenprogram (och andra kommunala planeringsunderlag) som 

man kan hänvisa till 
• Använda vattendirektivet (piska och morot) 
• Det krävs ett kommunövergripande arbete som någon leder och driver. 
• Plan som underlag för budgetarbete 



• Samverkan med markförvaltare (ex fosfordamm).. 
• Positiva markägare 
• Politiskt styrdokument och plan 
• Planering och underlag för åtgärder (tillstånd mm) 
• Samverkan - samfinansiering och en gemensam prioriteringsordning. Ex Oxunda.. 
• Samsyn mellan olika aktörer, politiker och tjänstemän 
• Politisk vilja 
• Tjänstemannaresurser 
• Man behöver komma ned till lokal, konkret och platsspecifik nivå 
• Pengar till investeringar och kompetens 
• Den lokala nivå, behöver en annan typ av resurs, som driver och hjälper. 

  
Hur kan vi påverka så att kostnadseffektiva åtgärder prioriteras 

• Åtgärder från underlagen från VISS (som är en bruttolista) behöver utredas på lokal nivå (till 
exempel kommun) 

• Kostnadseffektivitet kan vara två saker, dels en typ av åtgärder, men också hur en kommun 
prioriterar sina resurser geografiskt eller mellan miljöproblem. 

• Vad menar man med kostnadseffektivitet, inte bara lägst kostnad utan sammanlagd nytta. 
  
  
Vad är funktionell samverkan 

• Gemensam målbild inom kommunen 

• Samverkan för varje vattenförekomst kan vara avgränsat och tydligt och att det då kan vara 
möjligt att få med politiker 

• Tjänstemän, politiker,  chefer och markägare tillsammans 

• Oxunda, det finns en mall för hur mycket var och en ska bidra med 

• Goda exempel sprids 
 

Sammanfattning av diskussionsledare 
 

Miljöövervakning 
Det finns behov av hjälp och man kan använda MER för en plattform för recipientspecifika riktvärden. 
Det finns också ett behov av hjälp att designa miljöövervakningsprogram. 
  
Vattenplanering 
Breda diskussioner om vattenplanering. En vattenplan behöver vara lättillgänglig för alla målgrupper 
och viktigt med samsyn och samverkan. 
  
För att lyckas med samverkan behövs en gemensam målbild. Begreppet kostnadseffektivitet kan vara 
många olika saker. Det kan vara en investeringskostnad eller livscykelkostnad. 
 
Dagvatten.  
Det krävs en Hub att samla dokument och samsyn kring vad den här typen av dokument innehåller.  
  
Samverkan och samsyn krävs, och medel. 
  

Hur tar vi frågan vidare inom MER 
  

• Bra om MER blir lite mer konkreta. Vi har snackat en del, nu är det dags för verkstad. 
Stockholm planerar att ta fram recipientspecifika riktvärden nästa år. 



• MER kan vara en kunskapsbank för hela Mälaren. 

• Det finns behov av coachning och bollplank.  

• Bra att fortsätta samla kommuner för gränsöverskridande samarbete. 
 
  
 
  
 


