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Bakgrund

• MER:s diskussionstillfällen 9/2 (1 timme), 16/2 (1 
timme) , 4/3 (3 timmar)

• Syfte: Vi vill att ni som arbetar på kommunerna ska 
få tillfälle att lyfta frågor ni har. Ni får diskutera med 
tjänstemän från andra MER-kommuner. Vi kommer 
att ha representanter från Vattenmyndighetens
kansli på våra möten så de kan fånga upp de frågor 
ni har.



Dagens möte

• Introduktion, vilka delar har ändrats

• Ställ era frågor

• Vattenmyndigheten besvarar frågor direkt eller så tar vi med
oss svaren till nästa möte (16/2). Vi kommer också
sammanställa svaren och mejla ut till er.

• De två kommande mötena (16/2 och 4/3) kan vi styra efter 
era önskemål – är det något särskilt ni vill att vi fördjupar oss 
i?



Samråd inom vattenförvaltning

1 november 2020 – 30 april 2021



Samrådsmöten i varje län

✓ Stockholms län 3 feb

✓ Södermanlands län 4 feb

✓ Uppsala län, 18 feb 

✓ Västmanlands län 23 feb

✓ Örebro län 11 mars

Alla möten ca 8.30-12.15 via skype! 



Vad ingår i samrådet?



Hur hitta i materialet?



Hur lämna synpunkter?

Information på hemsidan

Direktlänk: 
https://www.vattenmyndigheterna.se/
vattenforvaltning/samrad-om-
forvaltningsplan-atgardsprogram-och-
miljokvalitetsnormer-2021-
2027/lamna-synpunkter.html



Nya åtgärder
• ALLA 1 – Identifiera åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormer

• HaV 7 – Vägledning finansiering av åtgärder med LOVA

• HaV 8 – Tillsyn och egenkontroll av vattenverksamhet och uttag 

• HaV 9 – Stödfunktion för åtgärdssamordnare

• SJV 5 – Utreda styrmedel för åtgärder mot påverkan från markavvattning

• NV 3 – Tillsynsvägledning om förorenade områden

• SGI 1 – Metodutveckling sanering förorenad mark

• Regionerna 1 (Stockholm, Skåne) – Regionplanering med hänsyn till MKN

• Lst 8 – Prioriering inom den gemensamma jordbrukspolitiken

• Lst 9 – Prioritering av LOVA-medel

• Lst 12 – Prioritering vid planering för kustnära miljöer

• Kommunerna 1 – Planering ur avrinningsområdesperspektiv

Förändringar från förra ÅP



Kommunernas åtgärder

Kommunerna, åtgärd 1 Vattenplanering

Kommunerna, åtgärd 2 
Miljötillsyn

Kommunerna, åtgärd 3 
Dricksvattenskydd

Kommunerna, åtgärd 4
Fysisk planering

Kommunerna, åtgärd 5 
VA-plan inklusive dagvatten

Kommunerna, åtgärd 6
Dioxiner från småskalig 

förbränning

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 1
Planering

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 2
Rapportering



Hur en åtgärd är uppbyggd
• Åtgärdsruta

– Beskriver åtgärden kortfattat. Juridiskt bindande

• Motivering
– Beskriver motiveringen till att åtgärden behövs

• Genomförande
– Beskriver hur åtgärden kan genomföras

• Sammanhang
– Beskriver om åtgärden är ny eller reviderad, vilka andra åtgärder 

den relaterar till, om åtgärden bidrar till havsmiljöförvaltningen 
samt om åtgärden bidrar till samhällets klimatanpassning

• Miljömål och globala hållbarhetsmål
– Beskriver vilka miljömål och globala hållbarhetsmål som åtgärden 

stödjer



Åtgärdsprogrammet består av ”blå trådar”

Centrala 
myndigheter:

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsena:
Tillsyn och 

tillsynsvägledning

Kommunerna:
Tillsyn

De fysiska åtgärder 
som behövs för att följa 

MKN genomförs

Åtgärder i ÅP
Bindande för myndigheter

Åtgärdsförslag i VISS
Förslag



Exempel, ”blå tråd” för förorenade områden

NV 3
Tillsynsvägledning 

förorenade områden

NV 8
Vägledning förorenat 

avfall och massor

SGI 1
Metoder för sanering 

av förorenad mark

Länsstyrelserna 2
Tillsyn av

b) Förorenade 
områden

Länsstyrelserna 4
Tillsynsvägledning till 

kommuner

Länsstyrelserna 10
Prioritering i tillsyn 

av förorenade 
områden

Kommunerna 2
Tillsyn av

b) Förorenade 
områden

FIHM 2
Tillsyn av

b) Förorenade 
områden

NV 3
Tillsynsvägledning 

förorenade 
områden

SGI 1
Metoder för 
sanering av 

förorenad mark

NV 8
Vägledning 

förorenat avfall och 
massor

Kommunerna 2
Tillsyn av

b) Förorenade 
områden

Länsstyrelserna 2
Tillsyn av

b) Förorenade 
områden

Länsstyrelserna 4
Tillsynsvägledning 

till kommuner



Fysisk planering

Lst 7
Vägledning översikts- och 

detaljplanering

Region 
Stockholm

Regionplan

Kommunerna 4
Fysisk planering

Länsstyrelser

Centrala 
myndigheter

Kommuner

Boverket 1
Vägledning om fysisk 

planering



Vattenförsörjning

Lst 5
Långsiktigt skydd av 

vattentäkter

Kommunerna 3
Drickvattenskydd

Länsstyrelser

Centrala 
myndigheter

Kommuner

HaV 8 
Tillsynsvägledning 

vattenuttag

Kommunerna 5
VA-plan inkl. dagvatten

HaV 5
Vägledning 

vattenskyddsområden

Boverket 1
Vägledning om fysisk 

planering

Lst 7
Vägledning översikts- och 

detaljplanering



Åtgärder om vattenförsörjning

• Ny åtgärd riktad till HaV: Tillsynsvägledning samt 

vägledning om egenkontroll för vattenverksamhet och 

vattenuttag.

• Kommunernas åtgärder om VA-plan och 

dagvattenhantering är sammanslagen till en (åtgärd 

5)



Åtgärder i ÅP som kan vara relevanta för 

kommunerna att kommentera

• Boverket 1, Vägledning om fysisk planering

• Havs- och vattenmyndigheten 1, Tillsynsvägledning 
små avlopp

• Havs- och vattenmyndigheten 2, vägledning om 
kalkning

• Havs- och vattenmyndigheten 5, Vägledning för 
vattenskyddsområden

• Havs- och vattenmyndigheten 8, Tillsynsvägledning 
egenkontroll vattenverksamhet och vattenuttag

• Jordbruksverket 6, Tillsynsvägledning och 
vägledning om egenkontroll

• Kammarkollegiet 1, Egenkontroll vattenkraft

• Naturvårdsverket 1, Tillsynsvägledning 
avloppsreningsverk

• Naturvårdsverket 2, Tillsynsvägledning miljöfarlig 
verksamhet

• Naturvårdsverket 3, Tillsynsvägledning förorenade 
områden

• Naturvårdsverket 5, Tillsynsvägledning utsläpp till 
luft

• Naturvårdsverket 7, Styrmedel och 
tillsynsvägledning, dagvatten

• Naturvårdsverket 8, Vägledning förorenat avfall 
och massor

• Sveriges geologiska undersökning 1, Rådgivning 
om sur sulfatjord

• Trafikverket 1, Kunskapsunderlag om vägars och 
järnvägars påverkan

• Länsstyrelserna 1, Vattenplanering

• Länsstyrelserna 2, Tillsynsvägledning till 
kommuner

• Länsstyrelserna 5, Långsiktigt skydd av 
vattentäkter inkl. tillsynsvägledning

• Länsstyrelserna 7, Vägledning kommuner 
översikts- och detaljplanering



Dagens möte

•Vi kommer att sammanställa svaren och
mejla ut till er.

•De två kommande mötena (16/2 och 4/3) 
kan vi styra efter era önskemål – är det något 
särskilt ni vill att vi fördjupar oss i?


