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ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2021 
VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT 
 
 
 
 

 
 
 
Josefin Levander 
 
Vattenmyndigheten Västerhavet 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Först - vattenförvaltning light 

• Hur mår våra vatten? 

• Vilken miljökvalitetsnorm 
ska vattnen ha (vilken status 
ska uppnås när)? 

• Var behövs åtgärder? 

• Vilka åtgärder skulle kunna 
vara möjliga? 

• Vad kostar det att åtgärda? 

• Vilka nyttor medför 
åtgärderna? 

• Miljökvalitetsnormer 

• Åtgärdsprogram 

• Förvaltningsplan 

 

Samråd 1/11 2014 – 30/4 2015 

Regeringsprövning, beslut 6 
oktober 2016 

Beslut av vattendelegationen 13 
december 2016 

För alla 
vattenförekomster 

Riktad till 
myndigheter 

och kommuner 

Vattenförvaltning innebär att planera för 

avrinningsområdesperspektiv 
Varför vattenförvaltning? 

• Förebygga 

• Åtgärda 

• Planera 

 

För ett långsiktigt hållbart  

nyttjande av våra vattenresurser 

 

• Levande ekosystem!  

• Skydda dricksvattnet! 

VATTEN- 
DISTRIKT 
I EUROPA 

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram  
– central del av svenskt miljömålsarbete 

På alla nivåer: 

• Kommunal 

• Regional 

• Nationell 
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Det är i princip samma mål som ska nås! 

God 
status 

MKN konkret på  
vattenförekomstnivå  

Ansvar och  
kostnader tydligare 

 Ingen övergödning 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Hav i balans o levande skärgård 
 Rikt växt- och djurliv 

 Gynnsam bevarandestatus 

 Agenda 2030 

Förvaltningsplan inklusive miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram 2016-2021 

Förvaltningsplanen: 
Del 1 – Introduktion 
Del 2  - Vattenförvaltning 2009-2015 
Del 3 – Övervakningsprogram 2009-2015 
Del 4 – Åtgärdsprogram 2016 – 2021 
Del 5 – Vattenförvaltning 2016-2021 

 

Bilagor: 
1 – Arbetssätt och metoder 
2 – Krav enl VF förordningen 
3 – Ordlista 
4 – Referensmaterial 
5 - Åtgärdsområdessammanställningar 
6 – Samarbete över gränserna 
7 – Vannområde Enningdalsvassdraget 
8 – FÖRESKRIFT Miljökvalitetsnormer 

ÅTGÄRDSPROGRAMMET  
Beskriver vad som ska göras för att miljökvalitetsnormerna 
ska  
uppnås 

 definierar vem som är ansvarig samt  

 visar på vad som behöver uppnås och  

 beskriver hur detta kan ske 
 

 Åtgärdsprogrammet riktas till  myndigheter  
och kommuner 

Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 

2016-2021 

 

Sveriges 
kommuner 

 

Nya åtgärdsprogrammet – tydlig ”blå tråd” 

Styrmedel & 
vägledning till 
Länsstyrelsen 

Normen följs 

HaV åtgärd 1 

a) …utveckla styrmedel för N och P  

från enskilda avlopp 

b) utveckla vägledning till 

länsstyrelser och kommuner. 

Länsstyrelserna åtgärd 8: 

…utveckla vägledning till kommunerna 

gällande prövning och tillsyn av 

enskilda avlopp. 

Kommunerna, åtgärd 4: 

…säkerställa minskade utsläpp från 

enskilda avlopp. 

Förslag till möjlig åtgärd:  
Enskilda Avlopp åtgärdas till normal skyddsnivå 

Vägledning till 
kommuner 

Prövning och 
tillsyn 

Jämför med:  

Detaljplan 

Bygglov 

Översiktsplan 

Men…. ÅP behöver skalas ner 

 Områdesvis beskrivning av  

 åtgärder och prioriteringar 
 

Vattendistrikt 

 

Avrinningsområden 

 

Åtgärdsområden 

 

Vattenförekomster 
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Kommunåtgärd 1 

• Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina 

verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar 

vattenförekomster i sådan omfattning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att 

inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana 

verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

 

 

Kommunåtgärd 2 

• Kommunerna ska bedriva tillsyn så att  

utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och 

hästhållning minskas samt att tillförseln av 

växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där 

det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 

Åtgärden ska medföra att det för berörda 

verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

 

 

Kommunåtgärd 3 

• Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så 

att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av 

näringsämnen och prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen från avloppsledningsnät och 

avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där 

det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte kan följas på grund av sådan påverkan. 

  

Kommunåtgärd 4 

• Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp 

från enskilda avlopp, genom: 

- att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor 

och kväve där det behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,  

- att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

  

 

Kommunåtgärd 5 
• Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande 

och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 

• anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter 

som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 

10 m3/dygn  

• göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före 

miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets 

avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd 

uppnås, 

• bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över 

vattenskyddsområden, 

• uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,  

• säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har 

tillstånd för vattenuttag. 

Kommunåtgärd 6 

• Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 

detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen 

så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i 

samråd med länsstyrelserna.  
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Kommunåtgärd 7 

• Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 

avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i 

samverkan med länsstyrelserna. 

 

 

Kommunåtgärd 8 

• Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten 

ska hanteras inom kommunen med avseende på 

kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra 

till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

 

 

 

Diskutera 

• Hur kan vattenrådet bistå kommunerna i 

avrinningsområdet i genomförandet av de 

här åtgärderna? 

• Vad behöver ni från  

 

Var finns pengarna? 

Exempel Länsstyrelsen VG: 
 
• LOVA (Lst) 
• LONA (Lst) 
• VÅGA (Lst) 
• Bidrag till miljöprojekt (VGR) 
• Naturskyddsföreningens 

miljöfond 
• Projektmedel för ideella 

organisationer (NV) 
• Interreg projekt (EU) 

SAMRÅD SNART IGEN!  

Den 1 november i år startar ett nytt samråd  

som består av tre delar: 

 

• Prioriterade ämnen 

• Kraftigt modifierade vatten 

vattenkraft 

• Arbetsprogram och  

översikt av väsentliga frågor 

 

Prioriterade ämnen 
Förslag till förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer för nya 

prioriterade ämnen och vissa särskilda förorenande ämnen 

(SFÄ) i ytvatten, samt PFAS i grundvatten  

• Beslut 2018 – tillägg till beslutet 2016 
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Kraftigt modifierade vatten - vattenkraft 

Förslag på miljökvalitetsnormer för  

de vattenförekomster som idag är  

utpekade som kraftigt modifierade  

vatten på grund av vattenkraft 

Arbetsprogram och Översikt väsentliga frågor 

Krav i VFF (2004:660):  

5 kap. Förvaltningsplaner 

 

3 § Innan förvaltningsplanen för distriktet beslutas eller 
revideras skall vattenmyndigheten  

1. senast tre år före den period som planen avser, 
upprätta en tidtabell och ett arbetsprogram för 
utarbetandet av planen samt en redogörelse för vilka 
samråd som planeras 

2. senast två år före den period som planen avser, 
upprätta en preliminär översikt över väsentliga frågor 
som rör förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön 

Översikt väsentliga frågor 

• Hur ska vi samverka?  
– Vi vill att alla berörda ska ha möjlighet att delta och att  

kloka tankar tas tillvara! 

 

• Hur ska vi arbeta med åtgärder för de viktigaste 
miljöproblemen i distriktet?  
– Vi vet så mycket om problemen nu, men hur kan vi jobba 

för att se till så att rätt åtgärd genomförs på rätt ställe? 

 

• Hur ska nästa åtgärdsprogram se ut år 2021?  
– Vi vill ge de bästa förutsättningarna för myndigheterna att 

genomföra åtgärdsprogrammet – enkelt, rätt och utan 
krångel! 

 

Diskutera 

• Hur vill vattenrådet delta i samråden? 

•   


