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Vattendirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv 
som måste skyddas, försvaras och behandlas som 
ett sådant”



Värna ett naturligt växt-
och djurliv i våra vatten

Säkerställa tillgången 
på rent vatten för 

dricksvattenproduktion

Två huvudfokus:



Fem vattendistrikt

Fem länsstyrelser är vattenmyndigheter

Beredningssekretariat på varje länsstyrelse

Med flera aktörer – till exempel kommunerna!

Vattenförvaltningen i Sverige



Norra Östersjöns vattendistrikt



Regeringen prövar VM:s förslag till ÅP
• Åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer skulle beslutas 

för att senast träda i kraft den 22 december 2021 

• Den 16 december beslutade regeringen att ta upp förslagen till 
åtgärdsprogram till prövning

• Havs- och vattenmyndigheten har begärt att ÅP, i samtliga fem distrikt, ska 
lyftas till regeringen för prövning

• Motsvarande begäran för respektive distrikts ÅP-förslag från ett antal 
kommuner i Västerhavets/Södra Östersjöns vattendistrikt – en kommun i 
Norra Östersjöns vattendistrikt



Vad innebär prövningen?
• Vattendelegationernas beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplaner 

kunde inte träda i kraft

• Beslut om uppdaterade miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i 
distriktet! De omfattas inte av regeringens prövning.

• Formellt bara ÅP som prövas men FP är beroende av vad som anges i ÅP 
och verkställs därför inte innan regeringens prövning är klar.

• ÅP 2016-2021 gäller (där det är aktuellt), samt kompletterande 
åtgärdsprogram som beslutades 2018, tills ÅP 2021-2027 är fastställt



Åtgärd 1 (ÅP 2016-2021)

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina 
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar 
vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas. 

Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder 
som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.



Er tillsyn är otroligt viktig för att vi ska nå normerna!

• Riktad tillsyn och krav utifrån hur verksamheterna påverkar MKN
– Vilken är status i vattenförekomsten? 
– Vilken MKN ska uppnås och när? Vad är förbättringsbehovet?
– Vilka verksamheter påverkar möjligheten att nå MKN?
– Tillsynsplan, krav, uppföljning och kommunikation!

• Betydelsen av tillsyn lyfts i gällande åtgärdsprogram (2016-2021) och ännu 
mer i förslag till nytt åtgärdsprogram



Återrapportering för 
2021

Norra Östersjöns 
vattendistrikt

Resultatet sammanställs i en årlig rapport som 
publiceras på www.vattenmyndigheterna.se. 

Rapporterande kommuner

http://www.vattenmyndigheterna.se/


Har MKN för vatten använts som prioritering i planeringen 
av den egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan?

Ja
67%

Nej
11%

Beaktats, men 
inte en 

prioritering
20%

Ingen 
behovsutredning 

har gjorts
2%



Åtgärd 1 – tillsyn 
enligt miljöbalken

Det totala tillsynsbehovet 2021 var 
cirka 9 100 dagar för små avlopp och 

drygt 3 000 dagar för övrig tillsyn.

Totalt genomfördes ungefär 34 % utav tillsynsbehovet 
varav 31 % av små avlopp och 41 % för övrig tillsyn. 
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Tillämpning av MKN för enskilda avlopp
Åtgärd 4:
Kommunerna ska säkerställa minskade 
utsläpp från enskilda avlopp, genom:

a. att ställa krav på begränsade utsläpp 
av fosfor och kväve där det behövs 
för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas,

a. att prioritera tillsynen av enskilda 
avlopp för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas.

93 % av kommunerna 
tillämpar krav på hög 

skyddsnivå, eller högre, 
där det behövs för att nå 
miljökvalitetsnormer för 

vatten

92 % av kommunerna 
använder 

miljökvalitetsnormer vid 
prioritering av tillsynen av 

enskilda avlopp



www.vattenmyndigheterna.se
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