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Omvärldsbevakning



Lagrådsremiss Vattenmiljö och vattenkraft

• Ändringar/nytt (smått som stort) jämfört med promemorian

➢ ”Moderna” miljövillkor är villkor som inte är äldre än 40 år (20 år i promemorian).

➢ Nationella prövningsplanen ska beslutas av regeringen (inte av HaV som i 

tidigare förslag). Fortfarande HaV, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten som 

ska ta fram planen, med HaV som samordnare och i samverkan med bl.a. 

länsstyrelserna inkl VM.

➢ Tydligare inriktning att VM:s bedömningar ska styras/vägledas av den nationella 

planen och av de underlag som tas fram i olika prövningsärenden. Men samtidigt 

står det: Vattenmyndigheternas ställningstaganden och beslut avseende 

vattenmiljön utgör en stor och väsentlig del av de EU-rättsliga krav som planen 

ska tillgodose.

➢ VM ska bl.a. bli skyldiga att yttra sig i mål och ärenden där domstolen tycker att 

underlaget pekar på att normsättningen är ”fel”. Om VM då inte vill ändra normen 

(dvs besluta om undantag) är vi skyldiga att lyfta frågan till regeringen, som då 

kan ändra normen om de tycker det är motiverat. Regeringen avser ta fram 

föreskrift kring detta.



Lagrådsremiss Vattenmiljö och vattenkraft

• Ändringar/nytt (smått som stort) jämfört med promemorian

➢ VM får möjlighet att överpröva kommuners beslut om undantag 

enligt VFF 4:11 (ny verksamhet eller åtgärd). Ska ske inom tre 

veckor från det att kommunen skickat beslutet till VM. Motsvarar 

lst:s möjlighet till överprövning av strandskyddsdispenser.

➢ Möjlighet till föreskrifter om miljörapport är borttaget.

➢ Äldre rättigheter och ”tillstånd”, t.ex. urminnes hävd och 

privilegiebrev, ska anses vara tillstånd enligt MB och kan därmed 

ingå i prövningsplanen och omprövas som andra tillstånd.



Lagrådsremiss Vattenmiljö och vattenkraft

• Ändringar/nytt (smått som stort) jämfört med promemorian 

➢ VM ska utnyttja möjligheterna till undantag ”fullt ut”, och vara aktiva 

i att ändra klassningar och normer som inte stämmer med de 

faktiska förhållandena för att göra det möjligt att ställa rimliga krav

och villkor på verksamheter. 

➢ HaV:s föreskrifter (inkl bedömningsgrunder) och vägledningar ska 

ändras för att värna vattenkraften och annan samhällsviktig 

infrastruktur.

➢ Regeringen har för avsikt att utreda hur frågor om MKN, och då 

inte enbart vattenanknutna MKN, hanteras inom ramen för plan-

och byggprocessen. Inkluderar möjligheten att begära in yttrande 

från VM.

➢ VM kan yrka om ersättning för sina sakkunnigutlåtanden.



Lagrådsremiss Vattenmiljö och vattenkraft

• Oförändrat sedan promemorian (1)

➢ Tydligare regler om förbuden mot att försämra vattenmiljön 

och mot att äventyra möjligheterna att nå normerna (i linje 

med Weserdomen).



Vattenförvaltningsutredningen

• Besök planeras 2018 till alla fem distrikt

➢ Träffa VM kanslier, beredningssekretariat och övr lst-avd och länsledningar

➢ Träffa nyckelaktörer (kommuner, branch- och vattenorganisationer)

➢ Föreslagna teman Norra Östersjön – jordbruk inkl markavvattning och 

samhällsplanering

➢ Nuläge per distrikt, förbättringsförslag

• Frågor till vattendelegationerna innan sommaren

➢ Arbetsordningar för resp. VM och länsstyrelse inskickade

• Deltar på nationellt delegationsmöte 20 sep i Västerås

• Deltar på förmöte med landshövdingarna 19 sep i Västerås

• Har övertagit frågan om VM:s ansvar för beslut och genomförande av 

miljöövervakning från Miljöövervakningsutredningen



Utredning för mer lokalt engagemang mot 

övergödning
• Utredningen ska:

– föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt 
anpassade, kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning

– utreda och lämna förslag på hur minskad förbrukning av kväve och fosfor kan 
stimuleras

– utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar till 
land för att minska övergödningen

– lämna förslag till etappmål som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning 
samt målen om rent vatten, minskade havsföroreningar och hållbart skogsbruk i 
Agenda 2030.

– ta fram förslag till finansiering av föreslagna insatser samt lämna nödvändiga 
författningsförslag.

• Betänkande till ME-dep senast 28 feb 2020

• Håkan Wåhlstedt utsedd till särskild utredare.



EU-kommissionens motiverade 

yttrande till Sverige om 

överträdelser av ramdirektivet 



EU-kommissionens motiverade 

yttrande till Sverige om 

överträdelser av ramdirektivet 

• Tredje (och sista yttrandet i överträdelseärendet)

• Sveriges förra svar en upprepning av första 

ofullständiga svaret

• Sverige måste lämna svar senast 29 mars 2018



Huvudsakliga brister i svenska 

genomförandet:

1) Sv lagstiftning möjliggör inte tillämpning av 

principen om full kostnadstäckning för 

vattenanvändning som har en väsentlig effekt på en 

vattenförekomsts status

2) Vissa verksamheter utesluts från tillämpning av 

principen om kostnadstäckning. Följer av vår 

tolkning av begreppet vattentjänster (= VA)

3) Ställs inte bindande krav på att nå MKN för nya 

verksamheter/projekt



• KOM understryker att det inte handlar om att ålägga 

Sverige att faktiskt kräva kostnadstäckning för all 

vattenanvändning

• Syftet är i stället att myndigheterna ska ha tillgång till en 

full uppsättning möjliga åtgärder för att se till att 

vattenförekomster uppnår god status

• Överträdelseärendet syftar till att säkerställa att den 

svenska lagstiftningen omfattar kravet att 

kostnadstäckning ska ingå som en väsentlig del av 

myndigheternas beslutsprocess



• Bristande genomförande av artikel 4.1 och 4.7 

(försämringsförbudet och undantag för ny verksamhet)

– KOM noterar lagförslagen i PM om vattenmiljö och vattenkraft, men 

har uppfattat att de bara rör vattenkraftsverksamheter och tycker 

därför att de inte är tillräckliga – missuppfattning som kommer att 

rättas till genom nya lagstiftningen.

• Brister i VA-lagstiftningen avseende krav på  

kostnadstäckning

– Den svenska lagstiftningen tillåter vattenprissättning som inte ger 

incitament för en effektiv och minskad vattenanvändning. Brister i 

kraven att överväga differentierade avgifter för olika användare.



Slutsatser

• Yttrandet avser enbart direktivets implementering i 
svensk lagstiftning

• Ingen direkt kritik till VMs tillämpning av lag, 
förordning eller föreskrifter, dvs inga konkreta 
synpunkter på praktiskt genomförande av RDV

• Inget uppdrag om ändringar eller liknande till VM

• Slutsats: Inget agerande behövs egentligen från 
VM (eller BS) utan uttryckligt uppdrag från RK eller 
ändrad lagstiftning



Revision av ramdirektivet 2019 – inspel från SE
• Underlag till ME-dep framtaget av HaV, VM, SGU och NV

• 7 teman:

1. Utöka möjligheten till undantag efter 2027

2. Utveckla möjligheterna visa på förbättringar i status (döljs under övergripande status)

3. Utveckla allmänhetens deltagande – färre samråd och mer samverkan

4. Kostnadstäckning

5. Hanteringen av kemiska ämnen under ekologisk status (SFÄ)

6. Smart miljöövervakning – integrering mellan krav i olika direktiv

7. Harmonisering av olika direktiv

• Tema 1, 5 och 6 högst prioriterade. 

• Kom ej med: Hur LBP effektivare kan användas för genomförande av vattenrelaterade 

åtgärder inom jordbruket (inga konkreta förslag på hur detta skulle uppnås genom 

revidering i vattendirektivet).

Skickades av ME-dep till KOM



Hur mår EUs vatten?

• EEA har granskat och kommit med en rapport

• MS har får lämna synpunkter till den 28/2

• Vattenförekomster – SE har många och små!

– Ytvatten

• totalt 110 950 st (SE: 23 186 eller 21%)

• Medianlängd vattendrag: 7,4 km (SE: 3,3)

• Medianarea kustvatten: 25,4 km2 (SE: 13,2)

– Grundvatten

• totalt 13 390 st (SE: 3 311 eller 25%)

• Medianarea 8,2 km2 (SE: 1,8)

https://forum.eionet.europa.eu/nrc-eionet-freshwater/library/2018-state-water-consultation-1/eea-draft-european-water-assessment-status-and-pressures-2018-2018-01-15
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_SurfaceWater_Statistics/SWBNumberandSize?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_GroundWater_Statistics/GWBNumberandSize?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Ekologisk status: 39 % av ytvattnen har 

god/hög status

Summa
ytvatten

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/Status/SWB_Status_Category?:embed=y&:showAppBanner=false&:s
howShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/Status/SWB_Status_Category?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Tyskland, Holland och Belgien har det värst
Och Norra Östersjön

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/Status/SWB_Status_Country?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:s
howVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/Status/SWB_Status_Country?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Påverkanskällor

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_PressuresImpacts/SWB_Pressures?:embed=y
&:original_view=yes&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_PressuresImpacts/SWB_Pressures/kristense
n@eea.dmz1/SWdetailedpressures?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:s
howVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_PressuresImpacts/SWB_Pressures?:embed=y&:original_view=yes&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_PressuresImpacts/SWB_Pressures/kristensen@eea.dmz1/SWdetailedpressures?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Kemisk status: 38 % av ytvattnen har god status

Vanligaste ubiquitous substances: kvicksilver, bromerad difenyleter, tributylten, 
PAH  

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_SWB_SWPrioritySubstanceWit
houtUPBT/Category?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:s
howVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_SWB_SWPrioritySubstanceWithoutUPBT/Category?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Kemisk status: Jämförelse 2009 och 

2015/2016 – förbättringar och försämringar



Grundvatten: Inte så stor förändring sedan 2009

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_GroundWater_Statistics/GWBbyChemicalstatus?:embe
d=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_GroundWater_Statistics/GWBbyChemicalstatus?:embed=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no


Belgien, Holland, Slovakien & England har det värst



Nitrat och 

pesticider 

största 

problemen
Orsak:
Diffusa källor 22 %:
• Jordbruk
Punktkällor 8 %:
• Förorenade områden
• IED plants
• Reningsverk 
Övriga 3 %

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/view
s/WISE_SOW_gwPollutant/GWB_gwPollutant?:embed=y&:sh
owAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_cou
nt=no&:showVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_gwPollutant/GWB_gwPollutant?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Grundvatten: 89 % har god kvantitativ status

Vattenuttag 
huvudorsak:
• Public water supply

Jordbruk
• Industrier

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t
/Wateronline/views/WISE_SOW_Ground
Water_Statistics/GWBbyQuantitativestatu
s?:embed=y&:showAppBanner=false&:sh
owShareOptions=true&:display_count=no
&:showVizHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/
Wateronline/views/WISE_SOW_PressuresI
mpacts/GWB_Pressures/kristensen@eea.d
mz1/GWwaterabstractionpressures1?:emb
ed=y&:showAppBanner=false&:showShare
Options=true&:display_count=no&:showVi
zHome=no

https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_GroundWater_Statistics/GWBbyQuantitativestatus?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/WISE_SOW_PressuresImpacts/GWB_Pressures/kristensen@eea.dmz1/GWwaterabstractionpressures1?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


Aktuella remisser
• SOU 2017:201 - Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska 

bekämpningsmedel

– VM: Beskrivning av effekter på vattenmiljön saknas.

– VM: Föreslagna prisförändringar för små för att det ska leda till någon 

omfattande övergång från växtskyddsmedel som innehåller kandidatämnen för 

substitution till mindre skadliga medel.

– VM: Påverkan på strukturkalkning?

• Översyn av nitratkänsliga områden 2018

– Jordbruksverket föreslår att Sverige avvaktar med att besluta om förändringar 

av de känsliga områdena nu, eftersom nytt underlag snart kan göra att 

resultatet av översynen blir inaktuellt.

– Bottenviken och Bottenhavet nu klassade som övergödda.

– För- och nackdelar med bedömningar för vattenförekomster respektive 

församlingar redovisas.



Brev med krav från Svensk 

Vattenkraftsförening (SVAF)

• Brev till de fem vattenvårdsdirektörerna och 

landshövdingarna (samordnat svar från Lst Kalmar)

• SVAF vill ha mer direkt kommunikation med VM

• SVAF vill ha ett möte med de tre södra VM snarast (VM 

på gång bjuda in till möte)

• SVAF kräver att få en ledamot i de tre södra 

vattendelegationerna Tills detta kan ordnas formellt 

önskar vi få en företrädare adjungerad.



Citat från SVAF:s medlemstidning

• Länsstyrelsen värsta boven

• En nygammal frontlinje – vattenförvaltningen

• Samråda med fienden (=VM)

• Aktivism på våra myndigheter är ett otyg

• Är det rimligt att statenn på ett konfiskatoriskt sätt lägger 

ner och river ut privat egendom utan ersättning?

• Vi kan visa att HaVs föreskrifter och vägledningar är 

mycket löst kopplade till vattendirektivet och dess 

stöddokument

• Vattendirektivet handlar i huvudsak om rent dricksvatten. 

Men i Sverige har våra myndigheter valt att överbetona 

den biologiska mångfalden 

• Problemet med vattenkraften är överdrivet

• Ramdirektivets krav på svensk nivå har aldrig definierats 

av politiken

• Vi har bra vattenkvalitet i Sverige



Verksamheten nationellt och i 

distriktet



Verksamhetsplan 2018

• Gemensam för VM5

• Norra Östersjöns vattendistrikt (inkl LIFE 

IP och Mälarens vvf)



Samverkan med kommuner i Norra 
Östersjöns vattendistrikt 2017

• Sammanlagt ca 20 seminarier/workshops 

• > 15 informationsaktiviteter

Länsstyrelserna:

• Workshops om MKN vatten (ca 5 st)

• Information och workshops riktade till politiker (ca 10 st)

• Medverkan på tillsynsvägledningsmöten (jordbruk och små 
avlopp)

• Samverkan kring åtgärder 

• Utbildning i vattenförvaltningens underlag (VISS m.m.)



Samverkan med kommuner i Norra 
Östersjöns vattendistrikt 2017

Vattenmyndigheten (inkl. Rich Waters och MER):

Mälaren en sjö för miljoner (MER)

• Två möten med tjänstemannagruppen

• Ett seminarium: ”Kunskapsdag om vatten”

LIFE IP Rich Waters

• Workshop vattenplanering

• Uppstart av delprojekt m.m.

Två möten med referensgrupp för kommuner 



Regeringsuppdrag KMV och 

undantag

Redovisning 2017

• Katrin H Sjöberg 

• 2018-03-16



Regeringsuppdraget

I länsstyrelsernas regleringsbrev 2017 fick vattenmyndigheterna 
följande uppdrag:

• ”De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska se över om det finns ytterligare 

vattenförekomster där förutsättningarna för tillämpning av 4. Kap. 3 (KMV och KV), 

9 (tidsfrister) och 10§§ (mindre stränga krav) vattenförvaltningförordningen är 

uppfyllda. Arbetet ska genomföras efter samråd med andra relevanta myndigheter. 

• Uppdraget ska genomföras under perioden 2017-2019. De berörda länsstyrelserna ska 

senast den 28 februari varje år redovisa resultatet av den översyn som skett under 

närmast föregående år, den sista redovisningen ska ske 28 februari 2020. 

• Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska sammanställa redovisningarna och redovisa 

sammanställningen till regeringen (Miljö- och energidepartementet). Den första 

redovisningen ska lämnas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senaste 28 

februari 2018.”



Process 2017-2019



Förutsättningar

• PM Juridiska förutsättningar och 

avgränsningar för uppdraget
– Lagstiftning

– Förarbeten

– Vägledningar

– CIS Guidance



Vattendistrikt Antal KMV Påverkan Antal KV Påverkan

Bottenviken 182 Vattenkraft 4 Kanaler

Bottenhavet 420 Vattenkraft 5 Kanaler

Norra Östersjön 4 Vattenkraft 2 Kanaler

Södra Östersjön 10 4 vattenkraft, 3 

dricksvatten, 3 

annat

1 Kanal

Västerhavet 52 Vattenkraft 3 Kanaler

Summa: 668 15

KMV och KV



Inventering av exempel hos länen 

• Svarsfrekvens 16/21 län

• Exempel

– KMV/KV – 22 st

– Tidsfrist efter 2027 - 40 st

– Mindre stränga krav - 68 st



Samhällsviktig verksamhet 

• PM: Utpekanden av samhällsviktiga behov som har 

genomgått remiss och samråd med nationella 

myndigheter och/eller som har något juridiskt stöd för 

utpekandet. 

• Sektorsmyndigheter med övergripande ansvar för 

dessa begrepp i ordinarie uppdrag:

– Boverket - riksintressen (upparbetad samverkan)

– MSB – översvämning, totalförsvaret (startat diskussion, 

planering av samverkan)



Riksintressen vi har valt att se över

• Yrkesfiske

• Kultur- och naturmiljö

• Värdefulla ämnen eller material

• Industriell produktion

• Energiproduktion och energidistribution

• Kommunikation

• Vattenförsörjning

• Totalförsvaret/samhällsviktig verksamhet i totalförsvaret



Samhällsviktiga intressen utöver 

riksintressen
• Allmänna hamnar

• Allmänna farleder (regeringsprövning enl. 17 kap. MB)

• Kommersiella hamnar?

• Jordbruk (nationell betydelse men inget riksintresse, Nationell strategi för 

prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket, samhällsviktig verksamhet för 

totalförsvaret?)

• Skogsbruk (nationell betydelse men inget riksintresse)

• Avloppsreningsverk (tillståndsplikt enl. 9 kap. 6 § MB)

• Kommunal och allmän vattentäkt (tillståndsplikt enligt 11 kap MB)

• EBH-objekt (10 kap. MB)

• Översvämningsskydd (översvämningsområden utpekade av MSB, tillståndsplikt 

enligt 11 kap MB)

• Urbana miljöer – tätortsbegrepp som stöd?



Vidare arbete 2018

• Förankring och synpunkter

• Rapport till regeringskansliet

• Avstämning med MSB (översvämningsskydd, totalförsvaret)

• Prioritering av vidare arbete med påverkanstyper

– Tillförlitlighet i underlag mycket styrande

• Metodutvecklingsarbete 2018 (åtgärder, ekonomisk analys och MKN)

– Avlopp

– Jordbruk

– Samhällsplanering

– Vattenkraft + hymo

– Dricksvatten

– Skogsbruk



Information om resultat och 

förslag från KMV-projektet

Inledning – Mats Wallin / Elin Jantze

Presentation av arbete och resultat – Andreas 

Bäckstrand (VM Västerhavet)

Konsekvenser för energisystemet – Pontus 

Grahn (VM Bottenviken)



Att ta ställning till

• Samrådstid (1 maj t.o.m. ? sept)

• Skype-möte 20 april kl 15-16 för ställningstagande att 

samråda

• Ändringsföreskrifter om miljökvalitetsnormer 

• Huvudrapport med metodbeskrivning i bilaga

• Åtgärdsplaner per avrinningsområde

• Skickas ut till delegationerna 4 april

Material som går ut på samråd


