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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.



Samråd inom vattenförvaltning

1 november 2020 – 30 april 2021



Dagens möte

• Introduktion, kort om förra gången

• Hur tänker ni från de andra kommunerna?

• TEMAN

• Obs! Skriv frågorna i chatten så får vi med oss dessa!

• Vi har med oss svar från tidigare möten. Vi kommer också 
sammanställa svaren och mejla ut till er.



Områden vi diskuterar idag
Svar tidigare frågor + diskussion

9.15 – 9.45 Åtgärd 1

9.45 – 10.00 VISS och vattenråden

Bensträckare 

10.05 – 10.30 Blå tråden och ansvar för samverkan

10.30 – 10.50 Kostnader – är beräkningarna rimliga? Hur 
använder ni den ekonomiska uppskattningen? 

10.50 – 11.05 Tillsyn. När är det tillräckligt – när klarar MKN, 
när säga nej? Hur kan man finansiera tillsynen? 

11.05 – 11.20 Övriga frågor



Åtgärd 1



VISS och vattenråden 



• Fråga: Det är viktigt att uppmätta halter är uppdaterade och att 
status för varje vattenförekomst är uppdaterad så att materialet kan 
användas i tillståndsprövningar. Finns det möjlighet att komplettera 
med uppmätta resultat om man har fler mätningar och att status kan 
uppdateras? Deadline i så fall? 

• Svar: Ja, det går att lämna synpunkter på enskilda 
vattenförekomster i VISS. Gå in på VISS förstasida, där finns en 
”samrådsknapp”. Tryck på den så kommer du till instruktioner för 
hur man gör. Denna funktion ingår i samrådet och finns därför 
under hela samrådstiden, dvs. till och med 30 april 2021.



• Fråga: Åtgärdsförslag i VISS per vattenförekomst: I många fall är de 
inte preciserade och inte praktiskt genomförbara. Möjlighet att 
hänvisa till lokalt åtgärdsprogram, i de fall sådant finns? 

• Svar: Syftet med de åtgärder som anges som möjliga i VISS är främst 
att ge en bild av det samlade åtgärdsbehovet på nationell eller 
regional nivå, och lokala åtgärdsprogram har en mycket högre 
detaljeringsgrad. Om frågan syftar på att hänvisa till de lokala 
åtgärdsprogrammen i VISS så är det en bra idé som är värd att 
lyftas. Det skulle i så fall åligga beredningssekretariaten att ansvara 
för detta.



• Synpunkt: Ta gärna fram en handbok för VISS och publicera på 
webben. 

• Svar:  Det finns en hel del informationsmaterial och manualer om 
VISS redan idag. Vi har länkat till filmer och material nedan.

• Informationsfilmer om VISS på Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVYqWcYUA7jyHHio9YuPrcv
aT6M9Wn6Ux

• Foldrar, broschyrer och filmer om VISS och vattenförvaltning: 
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvanda-
viss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVYqWcYUA7jyHHio9YuPrcvaT6M9Wn6Ux
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvanda-viss/information och manualer/Pages/default.aspx


Blå tråden och samverkan



Kostnader



• Syftet med analysen är att belysa kostnaderna för 
åtgärdsprogrammet i stort, inte i första hand att 
vara underlag till budget osv. 

• Kostnadsberäkningarna är gjorda på nationell nivå 
med schabloner. 

• Det är först vid projektering av till exempel 
anläggandet av en våtmark som man vet vad den 
verkliga kostnaden blir. En del åtgärder kommer 
också styras av prövningar i domstol. Därför är våra 
schabloner ett genomsnitt



• Viktigt också att veta att de åtgärder som visas i VISS inte är bindande
utan ett förslag på vad som kan göras för att uppnå MKN. 

• För den som är intresserad finns underlagsrapporter där vi visar hur 
vi räknat och vilka underlag vi använt osv. Det går bra att höra av sig 
till VM i så fall så skickar vi dem. (malin.willfor@lansstyrelsen.se)

• Med ovanstående i minnet – Om ni bedömer att kostnaderna är 
underskattade, beskriv och förklara så noga ni kan, gärna med 
hänvisning till underlag. Det finns luckor i de data vi haft att jobba 
med så vi tar tacksamt emot om ni har uppgifter som kan förbättra. 
Berätta också gärna när det vi har skrivit är svårt att förstå eller 
otydligt så att vi kan förklara och förtydliga.

mailto:malin.willfor@lansstyrelsen.se


Tillsyn



Frågor till VM

• Jag önskar mer information om kommunmötena -
man kunde få boka med vattenmyndigheten, möten 
om hur man uppnår MKN och kan prata om 
kommunens problem.

• Kommentar: Det är Länsstyrelsen i Stockholm som 
erbjuder sina kommuner detta. Kontakta Jenny 
Enberg eller Martin Olgemar där.



• Fråga om särskilt viktiga avsnitt: Utöver 
åtgärdsprogram och delförvaltningsplan för torka, 
har vattenmyndigheten ytterligare delar av 
remissen som man gärna vill att kommunerna yttrar 
sig kring? 

• Kommentar: Allt som rör kommunerna, kolla hela 
blå tråden. Glöm ej VAD ÄR BRA!



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! 



Tips & påminnelser

•Lär dig mer om fria vandringsvägar för fisk! 
Webbinarium MER 5/3 kl 10.15

•Visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 
2022-2027. Synpunkter ska skickas in senast 
31 mars 2021.



• 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



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


