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Förord 

Under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 har Sveriges fem vattenmyndigheter 

genomfört samråd om förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 samt reviderade föreskrifter om 

kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för vissa miljögifter. 

Förslagen har tagits fram på grund av ändringar i EU-direktiv (genom direktiv 2013/39/EU) 

som bland annat innebär tolv nya prioriterade ämnen på vattenpolitikens område. För dessa 

krävs beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och övervakningsprogram. 

Vattendelegationerna beslutade att i förslagen även inkludera PFAS i grundvatten eftersom 

problem med höga halter av PFAS i dricksvattentäkter uppmärksammats, samt att klassificera 

om koppar och zink då bedömningsgrunderna för dessa har ändrats. 

Samrådet och samrådssammanställningen omfattar följande åtta dokument: 

Åtgärdsprogram 2018-2021 (gemensamt för Sveriges fem vattendistrikt) 

1. Förslag till åtgärdsprogram 2018–2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och 

PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt – Åtgärder riktade till 

myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys  

 

2. Bilagor A-E till förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 

Underlagsrapport avseende koppar och zink (gemensam för Sveriges fem vattendistrikt) 

3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och 

zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade 

biotillgängliga halter  

Reviderade föreskrifter om miljökvalitetsnormer (en per vattendistrikt) 

4. 5, 6, 7 och 8.  Länsstyrelsen i XX läns (Vattenmyndigheten i XX vattendistrikts) 

föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i XX läns (Vattenmyndigheten i XX 

vattendistrikts) föreskrifter (XXFS 2016:XX) om kvalitetskrav för vattenförekomster 

i XX vattendistrikt 

Diarienummer: 

537-14690-2017  Bottenvikens vattendistrikt 

537-7047-2017  Bottenhavets vattendistrikt 

537-5322-2017  Norra Östersjöns vattendistrikt 

537-7886-2017  Södra Östersjöns vattendistrikt 

537-35227-2017  Västerhavets vattendistrikt 

 

De fem vattenmyndigheterna har gemensamt omarbetat samrådsversionerna utifrån inkomna 

synpunkter inför beslut i oktober om åtgärdsprogram 2018-2021och reviderade föreskrifter 

om kvalitetskrav för vattenförekomster för respektive vattendistrikt. 
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Tack alla ni som har deltagit i samrådet och lämnat synpunkter på våra förslag. Dessa är 

mycket värdefulla för det fortsatta vattenförvaltningsarbetet. 
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Annika Ekvall 
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Sammanfattning 

Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 2018-2021 för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten har samråtts under perioden 

1 november 2017 – 30 april 2018.  

Denna samrådssammanställning är gemensam för Sveriges fem vattendistrikt och 

vattenmyndigheter och redovisar inkomna synpunkter och hur de har hanterats. 

Totalt erhölls samrådssvar från 182 instanser i Sveriges fem vattendistrikt varav två 

tredjedelar av svaren kom från kommuner. Ungefär en tredjedel av de svarande hade antingen 

inga synpunkter eller enbart mindre kommentarer. 

Samrådssvaren utgjordes av både synpunkter och positiva kommentarer samt förslag på 

ytterligare åtgärder eller andra förbättringsbehov. Flest synpunkter lämnades på den del av 

samrådsmaterialet som rörde åtgärdsprogrammet. Remissinstanserna har framför allt lämnat 

synpunkter på de åtgärder som berör den egna organisationen.  

Eftersom kommunerna stod för två tredjedelar av samrådssvaren kom det in flest synpunkter 

på de åtgärder som rörde kommunerna, framför allt åtgärderna Kommunerna 1 och 

Kommunerna Ny. Dessutom hade många kommuner synpunkter på att kommunernas 

kostnader underskattats i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Många kommuner 

och länsstyrelser efterfrågar också mer vägledning. 

Nedan listas de största förändringarna i handlingarna efter samrådet: 

• En åtgärd stryks och skjuts upp till nästa åtgärdsprogram 

o Naturvårdsverket Ny D  

• Två åtgärder formuleras om 

o Energimyndigheten Ny   

o Naturvårdsverket Ny A  

• Fem åtgärdsformuleringar ändras något 

• Havs- och vattenmyndigheten 6a  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ny 

• Naturvårdsverket 4  

• Naturvårdsverket Ny B 

• Länsstyrelserna 4a och c 

• Kommunerna 5a och c 

• En åtgärd får minskad omfattning 

• Kommunerna Ny  

• Förtydligande görs i tre åtgärder gällande PFAS-förorenade massor och spridning 

• Naturvårdsverket Ny B  

• Kommunerna 1  

• Länsstyrelsen 1 

• Det prioriterade ämnet diklorvos tas bort från åtgärdsprogrammet  

• Fem vattenförekomster klassificeras om 

• Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen revideras något 
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1. Om samrådet 

Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört samråd om förslag till åtgärdsprogram 

(2018-2021) samt reviderade föreskrifter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för vissa 

miljögifter, totalt åtta dokument. 

Förslagen har tagits fram på grund av ändringar i EU-direktiv (genom direktiv 2013/39/EU) 

som bland annat innebär tolv nya prioriterade ämnen på vattenpolitikens område. För dessa 

krävs statusklassificering, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och övervakningsprogram 

senast 22 december 2018. 

Vattendelegationerna beslutade att i förslagen även inkludera PFAS i grundvatten eftersom 

problem med höga halter av PFAS i dricksvattentäkter uppmärksammats, samt att klassificera 

om koppar och zink då bedömningsgrunderna för dessa har ändrats. 

Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till åtgärdsprogrammet 

genomfördes ett separat samråd om behovsbedömning och förslag till avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsredogörelsen för MKB-samrådet finns uteslutande i 

bilaga 2 och beskrivs inte vidare här. 

1.1 Genomförande 

Samrådet genomfördes under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018. Det genomfördes i 

enlighet med 6 kap. 7 § i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) samt 5 kap. 4 § tredje 

stycket miljöbalken och 6 kap. 15 § miljöbalken.  

Kungörelse om samrådet gjordes i dagspress och på vattenmyndigheternas hemsida.  

Utskick av samrådshandlingarna gjordes till samtliga länsstyrelser, kommuner, 

vattendelegater och vattenråd; nationella myndigheter; branschorganisationer; domstolar; 

bibliotek; norska vattenmyndigheter och fylkesmän, sammanlagt 548 samrådsparter. 

Dessutom har samtliga handlingar har hållits tillgängliga på vattenmyndigheternas hemsida 

http://www.vattenmyndigheterna.se/ och funnits tillgängliga för allmänheten i tryckt form hos 

länsstyrelser (inklusive vattenmyndigheter) och kommuner. 

Under samrådsperioden hölls flera samrådsmöten: ett nationellt möte och flera distriktsvisa 

möten i Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. Syftet med mötena var att 

underlätta i remissprocessen genom att ge en översikt över samrådsmaterialet, erbjuda 

möjlighet att ställa frågor och diskutera och inbjuda till fortsatt dialog. Samrådsmötena 

riktade sig framför allt till åtgärdsmyndigheterna, men även andra intresserade var välkomna 

att delta. 

Utöver de allmänna samrådsmötena har dialog förts med de flesta nationella 

åtgärdsmyndigheterna, framför allt före och under samrådsperioden. I några fall har dialogen 

fortsatt efter samrådet. 

1.2 Deltagande  

Totalt erhölls samrådssvar från 182 instanser i Sveriges fem vattendistrikt. Av dessa kom två 

tredjedelar från kommuner, en tiondel från nationella myndigheter, en tiondel från 

vattenorganisationer samt ett par procent vardera från företag/förbund, branschorganisationer 

och privatpersoner, se figur 1 och tabell 1.  

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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Kommuner 67 %

Nationella 
myndigheter 10 %

Vattenorganisa-
tioner 10 %

Länsstyrelser 7 %

Företag/förbund 3 %

Branschorganisationer 2 %

Privatpersoner 1 %

Figur 1. Fördelning av samrådssvar uppdelad per typ av organisation 

 

Tabell 1. Fördelning av samrådssvar uppdelad per typ av organisation. 

Typ av organisation Organisation Antal 
svar 

Andel av 
svar 

Kommuner (se bilaga 1) 122 67 % 

Nationella myndigheter Boverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Försvarsmakten, 
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen, Kustbevakningen, Lantmäteriet, 
Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Skogsstyrelsen, Statens geologiska undersökning, 
Tillväxtverket, Trafikverket 

18 9,9 % 

Vattenorganisationer Alsteråns vattenråd, Edsviken vattensamverkan, 
Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund, Göta 
älvs vattenråd, Hjälmarens vattenvårdsförbund, Höje å 
vattenråd, Kävlingeåns vattenråd, Nedre Motala ströms och 
Bråvikens vattenråd, Ringsjöns vattenråd, Roxens 
fiskevårdsområdes-förening, Sagåns vattenråd, Segeåns 
vattenvårdsförbund och vattenråd, Svartåns vattenråd, 
Tyresåns vattenvårdsförbund, Vattenrådet för Bohuskusten, 
Vegeåns vattendragsförbund, Österlens vattenråd 

18 9,9 % 

Länsstyrelser Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, 
Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, 
Västerbotten, Västmanland, Värmland, Östergötland 

13 7,1 % 

Företag/förbund Boliden, Gryaab, Kommunalförbundet Norrvatten, Nordvästra 
Skånes vatten och Avlopp, Swedavia 

5 2,7 % 

Branschorganisationer LRF Mälardalen, MITF-Metall Information, Skogsindustrierna, 
Skåne-Blekinge Jordägareförbund 

4 2,2 % 

Privatpersoner Xx  2 1,1 % 

Totalt Samtliga 182  

 

I bilaga 1 ges en fullständig förteckning över samtliga organisationer/instanser som har svarat 

på remissen, diarienummer för respektive handling och var handlingarna finns tillgängliga. 
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1.3 Resultat från samrådet  

De flesta samrådssvaren inkom via e-post. Enbart 46 svar inkom via webbenkät. Några svar 

inkom både via webbenkät och e-post. 

Samrådssvaren utgjordes av både synpunkter och positiva kommentarer samt förslag på 

ytterligare åtgärder eller andra förbättringsbehov. 

Flest synpunkter lämnades på den del av samrådsmaterialet som rörde åtgärdsprogrammet. De 

flesta remissinstanser har framför allt lämnat synpunkter på de åtgärder som berör den egna 

organisationen.  

Eftersom kommunerna stod för två tredjedelar av samrådssvaren kom det in flest synpunkter 

på de åtgärder som rörde kommunerna, framför allt åtgärderna Kommunerna 1 och 

Kommunerna Ny. Dessutom hade många kommuner synpunkter på uppskattningen av 

kommunernas kostnader i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Många kommuner 

och länsstyrelser efterfrågar mer vägledning. 

Några av de nationella myndigheterna har haft synpunkter på sina åtgärder.  

 

2. Hantering av samrådssynpunkter 

Samtliga synpunkter har sammanställts och bedömts gemensamt av de fem 

vattenmyndigheterna. I en del fall har dialogmöten hållits med berörda myndigheter efter 

avslutad samrådsperiod och förslag till omskrivning har diskuterats. 

Synpunkter som rör enskilda vattenförekomster har vidarebefordrats för hantering på berörd 

länsstyrelse. 

2.1 Bedömning av synpunkter 

Bedömningen av vilka synpunkter som ska medföra revidering av handlingarna och vilka som 

inte ska göra det styrs av flera faktorer. I bedömningen görs bland annat en sammanvägning 

av olika synpunkter där hänsyn till bland annat rimlighet och lagstöd tas. Synpunkterna har 

delats in i följande tre kategorier: 

• Beaktas – medför revidering  

• Noteras och tas med i kommande arbete – medför ingen revidering  

• Beaktas inte – medför ingen revidering, men vissa kan tas vidare genom dialog. 

Beaktas och medför revidering 

Synpunkter från berörd åtgärdsmyndighet väger tungt. I de fall som synpunkterna har 

bedömts vara motiverade och möjliga att ta hänsyn till beaktas de och medför revidering. 

Även synpunkter som innebär påvisande av fel eller som ökar tydligheten i 

samrådshandlingarna beaktas och medför revidering. 

Noteras och tas med i kommande arbete 

Många förslag till förbättringar och nya åtgärder är inte möjliga att hantera och genomföra 

inför beslut i oktober 2018. Dessa medför inte revidering, men har noterats för att tas med i 

vattenmyndigheternas kommande arbete.  
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Beaktas inte men vissa kan tas vidare genom dialog 

Synpunkter på befintligt gällande åtgärdsprogram eller som på annat sätt inte specifikt berör 

åtgärdsprogram 2018-2021 beaktas inte. Även synpunkter som vattenmyndigheterna av olika 

anledningar har bedömt inte är relevanta hamnar i kategorin beaktas inte och medför därför 

ingen revidering. 

En del synpunkter rör frågor som vattenmyndigheten inte kan påverka och som 

vattendelegationen inte fattar beslut om. Dessa synpunkter beaktas inte i den mening att de 

leder till några förändringar i dokumenten. Däremot kan vattendelegationerna och 

vattenmyndigheterna ta med sig vissa av dessa synpunkter i det vidare arbetet genom dialog 

med berörda myndigheter. 

2.2 Avgränsning av samrådssammanställning 

Det är det inte möjligt att i denna samrådssammanställning redogöra för alla synpunkter som 

inkommit. Därför ligger fokus i samrådsredogörelsen på de större synpunkter som direkt 

berör detta samråd. Störst fokus ligger på synpunkter som medför revidering av handlingarna, 

eller har lämnats av flera instanser eller av berörd åtgärdsmyndighet. Även större eller 

frekventa synpunkter som vattenmyndigheterna har bedömt inte ska medföra revidering 

redovisas med en motivering till varför.  

Samrådsredogörelsen redogör inte för: 

• synpunkter som ligger utanför vattenmyndigheternas ansvarsområde                      

t.ex. önskemål om mer vägledning från vattenmyndigheter, synpunkter som rör 

bedömningsgrunder och föreskrifter 

• synpunkter som inte är relevanta för detta specifika samråd                                     

t.ex. synpunkter som berör befintligt åtgärdsprogram, allmänna synpunkter om 

åtgärdsprogram eller vattenförvaltning 

• förslag på nya åtgärder eller förbättringar som inte kan hanteras inför beslut          

t.ex. för att de kan behöva samrådas först, eller för att tid saknas. Dessa noteras dock 

och tas med i kommande arbete. 

• mindre synpunkter och ändringar i text av mindre betydelse                                    

t.ex. mindre förtydliganden och redaktionella ändringar. 

Fullständiga remissvar kan begäras ut från Länsstyrelsen i Norrbottens läns diarium, se 

förteckning i bilaga 1. 

 

3. Synpunkter på förslag till åtgärdsprogram och hur de har 
beaktats 

3.1 Synpunkter på åtgärderna 

Nedan redovisas de större synpunkter som inkommit gällande föreslagna åtgärder. 

Energimyndigheten, åtgärd Ny 

Energimyndigheten avstyrker åtgärden p.g.a. att de inte vill få extra administration och anser 

att de redan arbetar med frågan. Under dialogmöten framförs att de ser en målkonflikt och en 
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risk att de blir låsta när de ska göra avvägningar. De arbetar inte med utsläppsfrågor utan 

anser att det är Naturvårdsverkets ansvar. Deras arbete med miljöfrågor är övergripande och 

kompetens om dioxiner saknas. 

Hantering av synpunkt 

Revidering. Åtgärden formuleras om till att Energimyndigheten ska identifiera hur 

myndighetens arbete kan bidra till att begränsa utsläppen av dioxiner till luft. Syftet med 

åtgärden är att i förlängningen skapa förutsättningar för att kunna beakta möjligheterna att 

begränsa utsläpp av dioxiner i genomförandet av sitt uppdrag med att verka för att förena ett 

hållbart energisystem som är tryggt och konkurrenskraftigt med en låg påverkan på hälsa, 

miljö och klimat. 

Generalläkaren, åtgärd 1 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (f.d. Generalläkaren) har inget att erinra mot 

förslagen till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. 

Försvarsmakten anser att det är mycket angeläget att i möjligaste mån kartlägga och åtgärda 

föroreningsproblematiken relaterad till PFAS i yt- och grundvatten. Deras huvudinvändning 

mot åtgärdsprogrammet, som även Fortifikationsverket instämmer i, är att det i dagsläget 

saknas tillförlitlig och miljösäker efterbehandlingsteknologi för att åtgärda såväl 

grundvattenmagasin som ytvattenförekomster, så att dessa senast till utgången av år 2027 

uppfyller kvalitetsmålet god kemisk status avseende PFOS och övriga PFAS. De tror inte 

heller att det kommer att finnas tillgängligt inom överskådlig framtid. 

Hantering av synpunkter  

Ingen revidering. Åtgärden ställer krav på utredning och kartläggning. I dagsläget ställs inga 

tydliga krav på sanering. 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6a 

HaV anser att tillägget borde formuleras om till att istället omfatta vägledning om inrättande 

och förvaltning av vattenskyddsområden och att enbart innefatta PFAS i grundvatten. De 

anser att det är rimligt med förstärkt vägledning avseende PFAS eftersom förekomst av dessa 

ämnen är av betydelse för dricksvattenproduktionen. HaV framför att vattenskyddsföreskrifter 

enbart kan användas för att inskränka markanvändning d.v.s. meddela förbud, ställa krav på 

särskild tillståndsprövning (t.ex. för användning av växtskyddsmedel) eller anmälan för vissa 

åtgärder/viss markanvändning. Problematiken med spridning av PFOS och 

bekämpningsmedel kan inte adresseras eller hanteras genom vattenskyddsföreskrifter och 

förbjudna ämnen kan inte hanteras genom tillsyn inom vattenskyddsområden.   

Hantering av synpunkt  

Revidering. Åtgärdsformuleringen ändras enligt HaV:s förslag så att vägledningen istället 

omfattar inrättande och förvaltning och enbart PFAS (summa 11) i grundvatten.  

Jordbruksverket, åtgärder 2, 5 och 6 

Jordbruksverket avstyrker tillägg av aklonifen och cypermetrin, med motiveringen att det 

finns en risk att det blir orimligt stort fokus på dessa ämnen i åtgärdsarbetet. 
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Hantering av synpunkt 

Revidering, men enbart i form av ett förtydligande i åtgärdskapitlet om varför 

vattenmyndigheterna behöver peka ut ämnen och åtgärder. EU har genom direktiv 

2013/39/EU bestämt att dessa ämnen är nya prioriterade ämnen. Eftersom de nya 

prioriterade ämnena finns i ändringarna i Vattendirektivet 2000/60/EG inkluderas de i det 

befintliga åtgärdsprogrammet om statusen i vattenförekomster med avseende på ämnet är 

sämre än god. Vattenmyndigheterna har ändå behövt peka ut vilka åtgärder som 

vattenmyndigheterna har bedömt är relevanta för respektive ämne. Detta har gjorts för att: 1) 

tydliggöra för åtgärdsmyndigheterna vilka åtgärder och ämnen som är aktuella, 2) kunna 

använda som underlag till konsekvensanalysen och 3) säkerställa att åtgärdsprogrammet kan 

rapporteras till EU-kommissionen. Utpekande av ämnen för åtgärden innebär inga ändringar 

mot hur Jordbruksverket ska arbeta med de andra prioriterade bekämpningsmedlen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, åtgärd Ny 

MSB är positiv till åtgärden, och föreslår dessutom ett tillägg där de också ska utveckla 

metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser. 

Hantering av synpunkt:  

Revidering. Åtgärdsformuleringen ändras genom ett tillägg enligt MSB:s förslag om att 

utveckla metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser. 

Naturvårdsverket, åtgärd 1 och 7 

Naturvårdsverket anser att tillägget till åtgärd 1och 7 ska tas bort. PFOS, aklonifen, cybutryn 

och cypermetrin ingår redan i gruppen prioriterade ämnen som beskrivs i befintlig åtgärd 1. 

De finns med bland de prioriterade ämnen som beskrivs i ändringar i Vattendirektivet 

2000/60/EG. 

Hantering av synpunkt 

Revidering, men enbart i form av ett förtydligande i åtgärdskapitlet om varför 

Vattenmyndigheterna behöver peka ut ämne och åtgärder. Eftersom de nya prioriterade 

ämnena finns i ändringarna i Vattendirektivet 2000/60/EG inkluderas dessa ämnen i det 

befintliga åtgärdsprogrammet om statusen i vattenförekomster med avseende på ämnet är 

sämre än god. Vattenmyndigheterna har ändå behövt peka ut vilka åtgärder som 

vattenmyndigheterna har bedömt är relevanta för respektive ämne. Detta har gjorts för att: 1) 

tydliggöra för åtgärdsmyndigheterna vilka åtgärder och ämnen som är aktuella, 2) kunna 

använda som underlag till konsekvensanalysen och 3) säkerställa att åtgärdsprogrammet kan 

rapporteras till EU-kommissionen. 

Naturvårdsverket, åtgärd 2 

Naturvårdsverket anser att förslaget till ändring av åtgärd 2 behöver nyanseras för att den ska 

kunna genomföras inom tidsramen för detta åtgärdsprogram och föreslår en formulering som 

riktar åtgärd 2 tydligare mot de prioriterade ämnena och PFAS (summa 11) och de mest 

betydande källorna. 

Hantering av synpunkt  

Revidering. Åtgärdsformuleringen ändras baserat på Naturvårdsverkets samrådssvar så att 

den inriktas på vägledningsområden som i betydande omfattning berörs av de nya 

prioriterade ämnena och PFAS (summa 11). 
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Naturvårdsverket, åtgärd 4 

Naturvårdsverket anser att PFAS inte bör ingå i tillägget eftersom källan till utsläpp av 

PFAS/PFOS i andra länder vanligen kommer från industriella processer (även om 

atmosfäriskt nedfall är en vanlig källa till spridning av PFAS i Sverige). De anser att det 

snarare är Kemikalieinspektionen som har möjlighet att förhandla om minskad användning 

internationellt. De anser även att skrivningen ”för att säkerställa att MKN följs” bör ersättas 

med ”med målsättningen att MKN följs”. 

Hantering av synpunkter 

Revidering. Åtgärdsformuleringen ändras enligt Naturvårdsverkets förslag så att PFAS stryks 

från åtgärden och att formuleringen ”för att säkerställa att MKN följs” ändras till ”för att 

bidra till att MKN följs”. 

Naturvårdsverket, åtgärd Ny A 

Naturvårdsverket anser att åtgärden inte är juridiskt lämplig. De håller med om att mätning av 

utsläpp av de prioriterade ämnena bör öka, samtidigt som det finns en risk att relevanta 

miljöfarliga verksamheter inte skulle omfattas av tillämpningen i en reviderad 

miljörapportföreskrift. Naturvårdsverket föreslår istället att en förstudie över möjliga 

lösningar tas fram inom ramen för detta åtgärdsprogram. 

En kommun anser att åtgärden är väl utformad och behövs, samt att målsättningen bör vara att 

sätta ett lågt tröskelvärde så att en så stor del av utsläppen som möjligt rapporteras i 

miljörapporterna och därmed finns tillgängliga för sammanställning och utvärdering. 

HaV anser att det register som upprättas enligt E-PRTR-förordningen (The European 

Pollutant Release and Transfer Register) behöver kompletteras med register över utsläpp och 

påverkanskällor som faller utanför denna ram men som riskerar att ha betydande påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

Hantering av synpunkt  

Revidering. Åtgärden formuleras om baserat på Naturvårdsverkets samrådsyttrande och 

uppföljande dialogmöten så att den nu innebär en utredning av lämpliga styrmedel för att 

samla in, förvara och tillhandahålla data och annan information om utsläpp av PFOS till 

vattenmiljön.  

Naturvårdsverket, åtgärd Ny B 

Naturvårdsverket anser att ordet ”produkter” bör strykas i åtgärdsförslaget, eftersom 

produkter är Kemikalieinspektionens ansvarsområde och inte Naturvårdsverkets, samt att 

ordet ”kontinuerligt” under ”Genomförande” kan misstolkas som att man ständigt behöver 

uppdatera vägledningen. 

Naturvårdsverket påpekar att de redan arbetar med att ta fram en vägledning för att 

riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar, samt med att förtydliga vilka lagkrav och regler 

som är tillämpliga för deponier som tar emot PFAS-förorenade massor.  

Swedavia påpekar att det finns få alternativ för att åtgärda PFAS-förorenad mark. Om 

bortschaktning och deponering av PFAS-förorenade massor förespråkas från myndigheternas 

håll p.g.a. att det inte finns andra beprövade alternativ, finns det en stor risk att en ökad 

marknad av oseriös hantering av förorenade massor uppstår. 
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SGU lyfter att det idag saknas tillräcklig kontroll avseende PFAS-innehåll av de massor som 

skickas till deponi. Härmed finns en risk att massor börjar läcka PFAS på nya platser. 

Provtagning av massor bör därför omfatta PFAS om det inte går att utesluta risk för PFAS-

förorening samt att det kan behövas tillägg i tillsynsvägledning. 

Även kommuner påpekar vikten av att vägledning gällande hantering av massor som är 

förorenade med PFAS-ämnen bör tas fram snarast då det i dagsläget i stort sett inte finns 

några mottagningsanläggningar som kan omhänderta dessa massor.  

Hantering av synpunkter  

Revidering.  

• Åtgärdsformuleringen ändras enligt Naturvårdsverkets förslag så att ordet 

”produkter” stryks. 

• Genomförandetexten ändras baserat på Naturvårdsverkets förslag så att ordet 

”kontinuerligt” stryks. 

• Motiveringstexten förtydligas så att det framgår att syftet med åtgärden är att 

förhindra olämplig hantering PFAS-förorenade massor och innebär att 

Naturvårdsverket behöver ta fram vägledning om vilka krav som gäller för 

mottagande av massor som kan innehålla, eller innehåller, PFAS. Syftet är inte att 

förespråka bortschaktning och deponering av PFAS-förorenade massor. Syftet är 

istället att säkerställa att det, i de fall man ändå väljer att schakta och deponera 

massor, ska vara tydligt vilka kriterier som gäller och hur detta få gå till för att 

förhindra oseriös hantering och ökad spridning.  

Naturvårdsverket, åtgärd Ny D 

Naturvårdsverket anser att åtgärdspunkt a) och b) uppfylls av den information som finns 

samlad på www.atgardsportalen.se. I efterföljande dialog har Naturvårdsverket framfört 

följande: 

• Det är Statens geotekniska institut (SGI) som har fått ansvar för forskning, 

teknik- och kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av 

förorenade områden. 

• Naturvårdsverket har inte resurser eller praktisk möjlighet att göra 

ämnesspecifika utredningar/vägledningar.  

• Åtgärden krockar med färdplanen för miljömålsrådsåtgärden för förorenade 

sediment, framtagen av SGU, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

länsstyrelserna och SGI, som ska beslutas i dagarna. 

Statens geologiska undersökning (SGU) är positiva till föreslagen ny åtgärd om att öka 

kunskapen kring spridning av dioxiner och samverkar gärna i genomförandet av 

Naturvårdsverkets åtgärd. 

Skogsindustrierna anser inte att det är helt klarlagt att fibersediment vid skogsindustriella 

anläggningar läcker dioxiner och dioxinliknande ämnen till vattenmiljön och vill att detta ska 

speglas i formuleringarna. 

Hantering av synpunkter 

Revidering. Åtgärden stryks i detta åtgärdsprogram, men kan komma att riktas till SGI i 

kommande ÅP. Så som ansvarsfördelningen ser ut mellan myndigheterna när det gäller 

förorenade områden borde åtgärden ha riktats till SGI som huvudansvarig myndighet, men 

http://www.atgardsportalen.se/
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det är för sent att göra det i detta åtgärdsprogram. Dessutom anser vattenmyndigheterna inte 

att det är lämpligt att föregripa och sätta andra ramar för den färdplan som myndigheterna 

gemensamt arbetat fram för förorenade sediment. Denna färdplan bygger en värdefull grund 

för det förslag till åtgärd som nu skjuts upp. 

Länsstyrelserna, åtgärd 1 

Ett företag verkar tolka kommunernas åtgärd 1 och denna åtgärd som att vattenmyndigheterna 

förespråkar sanering av PFOS/PFAS-förorenad mark genom schaktning och påpekar att det i 

dagsläget saknas tillräckliga kunskaper om tekniska avhjälpande metoder av bland annat 

PFOS i jord. 

Hantering av synpunkt 

Revidering. Genomförandetexten förtydligas när det gäller åtgärder för PFOS, PFAS (summa 

11). Det framgår nu tydligare att detta är ett arbete som behöver genomföras i flera steg, där 

det första steget är att identifiera vilka verksamheter som bidrar till att MKN för vatten inte 

följs samt att tidiga åtgärder kan vara sådana som begränsar/stoppar spridning eller läckage 

från dessa verksamheter och förorenade områden. Det framgår också att länsstyrelserna 

behöver ha en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa fortsatt spridning av PFOS/PFAS. 

Även åtgärder som rör dioxiner har förtydligats så att det framgår att Länsstyrelsen vid 

prövning och tillsyn av verksamheter som släpper ut dioxiner, t.ex.  

förbränningsanläggningar, ska verka för minskade utsläpp av dioxiner. 

Länsstyrelserna, åtgärd 4b och c 

En inkommen synpunkt från Havs- och vattenmyndigheten gällande Havs- och 

vattenmyndighetens åtgärd 6a kopplar även till denna åtgärd.  

Hantering av synpunkt 

Revidering. Åtgärdsformuleringen ändras genom att aklonifen, cypermetrin, PFOS och 

dioxiner stryks från åtgärden. Av de utpekade ämnena kvarstår enbart PFAS (summa 11) i 

grundvatten. 

Kommunerna, åtgärd 1 

Detta är en av de åtgärder som fått flest synpunkter. Vissa synpunkter berör den redan 

beslutade åtgärden i ÅP 2016-2021 och beaktas därför inte här. 

Flera kommuner uttrycker att det är positivt att flera prioriterade ämnen nu läggs till i 

åtgärden och många skriver att tillägget gällande ökad tillsyn på den kommunala 

räddningstjänsten är bra och välbehövligt. 

Flera remissinstanser påpekar att det är olyckligt att åtgärden innefattar att prioritera sanering 

av förorenad mark, eftersom det idag saknas kunskap om bra metoder för sanering. 

Hantering av synpunkt 

Revidering. Genomförandetexten förtydligas, så att det tydligt framgår att åtgärder inte 

nödvändigtvis behöver innebära sanering. Det framgår nu att detta är ett arbete som behöver 

genomföras i flera steg, där det första steget är att identifiera vilka verksamheter som bidrar 

till att MKN för vatten inte följs samt att tidiga åtgärder kan vara sådana som 

begränsar/stoppar läckage från förorenad mark. Det framgår också att kommunerna behöver 
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ha en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa fortsatt spridning av PFOS/PFAS och 

dioxiner. 

Några kommuner påpekar att det är svårt att bedriva tillsyn då man ofta inte vet vilka 

vattenförekomster som är påverkade av dessa ämnen, eftersom statusklassificeringar ofta 

saknas. Andra kommuner påpekar att resursbrist gör att det blir svårt att genomföra åtgärden. 

Ett par kommuner tycker att åtgärdsprogrammet fokuserar för mycket på tillsyn och påpekar 

att även annan kommunal verksamhet såsom fysisk planering också har påverkan på MKN för 

vatten och därmed tydligare borde inkluderas i åtgärdsprogrammet. 

Hantering av synpunkter 

Ingen revidering. Noteras till kommande åtgärdsprogram. 

Många remissinstanser trycker på att det behövs mer stöd, råd och vägledning för att den här 

åtgärden ska få bra effekt och lämnar förslag på vägledningar (se avsnitt Önskemål om 

vägledning under 3.5). 

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering. Noteras till kommande åtgärdsprogram. 

Kommunerna, åtgärd 5a och c 

En inkommen synpunkt från Havs- och vattenmyndigheten gällande Havs- och 

vattenmyndighetens åtgärd 6a kopplar även till denna åtgärd.  

Två kommuner har påpekat att det inte framgår hur ett vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter ska utformas för att särskilt komma åt spridningen av de nya prioriterade 

ämnena samt PFAS. Skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde går inte in på detaljer 

kring specifika ämnen. Det är först när det sker en prövning enligt föreskrifterna eller det 

bedrivs tillsyn inom vattenskyddsområdet som tillfälle uppstår att ställa krav på särskilda 

ämnen.  

Hantering av synpunkter 

Revidering. De prioriterade ämnena tas bort från tillägget. I enlighet med revidering av 

Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 6a som kopplar till denna åtgärd bedöms endast PFAS 

i grundvatten vara mest aktuell för åtgärden.  

Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 6a kan bidra till att förse kommunerna med vägledning 

om skydd mot PFAS. 

Kommunerna, åtgärd Ny 

Många synpunkter har inkommit från framför allt kommuner.  

Tolv av de svarande är positiva till åtgärden och flera av dessa vidtar redan idag åtgärder för 

att minska problemen med fastbränsleeldning, t.ex. med informationsinsatser, begränsning av 

eldning av trädgårdsavfall och kostnadsfri upphämtning, förbud i vissa områden efter 

lokalklimatkartering.  

Synpunkter på exempel på åtgärder a-f 

De flesta synpunkterna rör de exempel på åtgärder som gavs i åtgärdsprogrammets 

genomförandebeskrivning. 
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Hantering av synpunkter 

Revidering. Genomförandebeskrivningen ändras för att förtydliga att det enbart är exempel 

på åtgärder som tas upp där, alltså inte tvingande åtgärder. Exempellistan tas bort och några 

exempel faller bort med hänsyn till inkomna synpunkter. Det exempel som kvarstår är 

fortfarande bara exempel och kommunerna bestämmer själva vilken eller vilka åtgärder som 

de bedömer är lämpliga att vidta.  

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga utsläppen från småskalig 

vedeldning och utreda hur stora utsläppsminskningar som samlat krävs för att 

preciseringarna i miljökvalitetsmålet Frisk luft ska kunna nås. Analysen ska omfatta behovet 

av utsläppsminskningar från bland annat småskalig vedeldning. Denna ska slutredovisas i 

slutet av december 2018. Även miljömålsrådsåtgärden för dioxiner 2018 som startar nu ska 

inventera vilka åtgärder som är mest effektiva och framkomliga för att reducera nationella 

utsläpp av dioxiner. Dessa kan både förse kommunerna med mer underlag till åtgärdsarbetet 

och ligga till grund för mer preciserade åtgärder till kommuner som rör dioxiner i kommande 

åtgärdsprogram. 

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av synpunkterna: 

Sex kommuner har pekat på att möjligheten att reglera fastbränsleeldning i lokala föreskrifter 

enligt (40 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är begränsad 

eftersom den enbart medger tillfälliga förbud.  

Hantering av synpunkt 

Revidering. Exempel a) stryks.  

Nio kommuner påpekar att det är osäkert om det finns tillräckligt lagstöd för att reglera 

fastbränsleeldning genom planbestämmelse med syfte att nå miljökvalitetsnormerna. 

Hantering av synpunkt 

Revidering. Exemplet b) stryks, men kan utredas vidare till kommande åtgärdsprogram då 

även fler ämnen som släpps ut vid småskalig förbränning blir aktuella. Det finns lagstöd i 

Plan- och bygglagen (PBL) som innebär att miljökvalitetsnormerna ska följas vid 

planläggning. Flera paragrafer i PBL (t.ex. 2 kap. 10 §; 3 kap. 5, 10, 16 §§; 5 kap. 14, 

22 § §; 11 kap. 10 §) hanterar frågan om att MKN ska följas vid planläggning. Utöver det 

finns i 4 kap 12 § möjlighet att med planbestämmelser i detaljplan reglera skydd mot 

störningar. 

Några kommuner påpekar att det genom inkomna klagomål ingår i deras tillsynsarbete att, vid 

behov, ställa krav på åtgärder. En kommun lyfter problemet att det oftast inte går att ta ut 

tillsynsavgift och att ytterligare tillsyn är resurskrävande att genomföra. Två andra kommuner 

ska enligt det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland kartlägga 

omfattningen och utbredningen av småskalig vedeldning.  

Hantering av synpunkt 

Revidering. Exempel c) stryks, men kan återupptas i kommande åtgärdsprogram. 

Naturvårdsverkets och Västra Götalands kartläggning som pågår nu kan då användas som 

underlag. 

Några kommuner anger att de redan idag har antingen eldningsförbud av trädgårdsavfall i sina 

lokala föreskrifter eller restriktiva regler för eldning av trädgårdsavfall. Några kommuner 

erbjuder också redan idag borttransport/hämtning av trädgårdsavfall. En kommun påpekar att 

de inte har möjlighet att i föreskrift annat än tillfälligt förbjuda eldning av trädgårdsavfall.  
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Hantering av synpunkt 

Revidering. Exemplet skrivs om så att ”förbjuda” ersätts med ”begränsa”. 

Flera kommuner, även de som varit negativa till åtgärden, anser att kommunikationsinsatser 

för att öka förutsättningarna för att elda på ”rätt” sätt är en bra åtgärd. En del genomför redan 

idag kommunikationsinsatser.  

Hantering av synpunkt 

Revidering. Kommunikationsinsatser lyfts som en viktig del i genomförandet. 

Informationsmaterial har bland annat tagits fram av Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten. 

 

Sju instanser pekar på att åtgärden krockar med MSB:s mål om krisberedskap.  

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering. MSB:s mål om krisberedskap bygger inte på att öka andelen braskaminer 

för uppvärmning. Det finns många andra sätt att lösa problem med värme vid strömavbrott. 

MSB tipsar om att till exempel att täta lister, hänga tyger för fönster och använda färre rum, 

sätta på vinterkläder och om det inte räcker kan stearinljus, gasol- eller fotogenvärmare höja 

värmen. 

3.2 Synpunkter på samhällsekonomisk konsekvensanalys  

Underskattade kostnader för kommunerna 

Den mest frekventa kommentaren om den samhällsekonomiska konsekvensanalysen är att 

kommunernas kostnader är kraftigt underskattade (cirka 40 svar). Bland annat menar 

remissinstanserna att vattenmyndigheternas åtgärdsförslag innebär ett ökat behov av tillsyn, 

behov av utbildningsinsatser/kunskapsuppbyggnad av personal, krav på åtgärder (t.ex. för 

förorenade områden), omarbetning av planer, framtagande av nya föreskrifter, nya rutiner och 

informationsmaterial. Det kommer även leda till kostnader som inte kan kopplas till 

verksamhetsutövare och ökade utredningskostnader. Möjligheten att ta ut tillsynsavgifter av 

verksamhetsutövare kommer inte att täcka kostnaderna för tillsynen. Det kommer vara extra 

svårt i de små kommunerna att genomföra det befintliga åtgärderna utan extra finansiering. 

Hantering av synpunkter 

Revidering. Vattenmyndigheterna instämmer med synpunkterna om att kommunernas 

åtgärdskostnader är underskattade. Kopplingen mellan kostnaderna för miljögiftsrelaterade 

åtgärder i det beslutade åtgärdsprogrammet 2016-2021 och förslaget till åtgärdsprogram 

2018-2021 har inte heller varit tillräckligt tydlig. Vattenmyndigheterna menar att mycket av 

kostnaderna som beräknades i det förra åtgärdsprogrammet även täcker kostnaderna för 

dessa nya ämnen. Vattenmyndigheterna tror att förslaget till åtgärdsprogram 2018-2021 

kommer innebära att ökade resurser krävs på kommunerna (och de statliga myndigheterna) 

men att de kostnader som togs upp i förra åtgärdsprogrammet täcker en del av det. Detta 

kommer att förtydligas i texten. Dessutom förtydligas att kommunernas totala kostnader inte 

har varit möjliga att uppskatta och att de därför underskattas i analysen. 
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Övriga synpunkter om den samhällsekonomiska konsekvensanalysen 

Ett tiotal remissinstanser anser att konsekvensanalysen inte är trovärdig på grund av det 

begränsade underlaget. Ett fåtal synpunkter har kommit in som rör behovet av förtydliganden 

i analysen, framför allt kopplat till begränsat underlagsdata. 

Hantering av synpunkter 

Ingen revidering. All data från statusklassning till åtgärder och miljökvalitetsnormer 

påverkar resultatet av den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Vattenmyndigheterna 

har använt den data som har funnits tillgänglig. Det finns inte möjlighet att åtgärda 

databristen inom ramen för detta åtgärdsprogram. Vattenmyndigheterna kommer att göra sitt 

bästa för att kunna presentera ett bättre och uppdaterat underlag till nästa beslut om 

åtgärdsprogram 2021-2027. 

3.3 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning  

En stor andel av synpunkterna var gillande (99 svar av 119 totalt svarade att MKB innehöll en 

tillräcklig beskrivning av betydande miljöpåverkan och gick att förstå). En mer detaljerad 

MKB efterfrågades för specifika åtgärder i vattenförekomster.  

Flera remissinstanser uttryckte att det är bekymmersamt att dataunderlaget är litet och att 

effekterna av åtgärdsprogrammet beror på hur stor föroreningssituationen faktiskt ser ut, 

vilken till stor del är okänd. 

Ett behov framfördes kring att ytterligare specificera vad ”betydande” innebär i 

sammanhanget ”ingen betydande gränsöverskridande miljöpåverkan”.  

Ytterligare lyftes ett behov att beskriva konsekvenserna av åtgärdsprogrammet för 

kulturmiljön, exempelvis i de fall omfattande marksanering behövs. När kunskapsläget 

förbättras behöver därför konsekvenserna för kulturmiljöer uppmärksammas. 

För samrådsredogörelse av tidigare samråd ”Behovsbedömning av avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram” se bilaga 1. 

3.4 Svar frågor om samrådsmaterialets tydlighet 

I webbenkäten ställdes ett antal allmänna frågor om som rörde tydlighet i samrådsmaterialet 

Utfallet blev att de flesta angav ”Ja” eller ”Till stor del”. Se tabell nedan. 

Fråga Andel som svarade 
Ja och Till stor del 

Enhet % 

Framgår det av samrådsmaterialet (åtgärdsprogram inklusive bilagor) hur 
åtgärdsprogrammet är framtaget samt dess övergripande syfte? 

96 

Framgår det hur miljökvalitetsnormerna (MKN) för de nya prioriterade ämnena för 
ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten är satta? 

96 

Är de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet tillräckliga för att följa 
miljökvalitetsnormerna (MKN) eller anser du att det saknas åtgärder? 

52 

Framgår det hur de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet är 
beräknade, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella 
osäkerheter i samband med dessa uppskattningar? 

74 

Innehåller miljökonsekvensbeskrivningen en tillräcklig beskrivning av den betydande 
miljöpåverkan som kan antas uppkomma från åtgärdsprogrammet? 

72 
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Innehåller miljökonsekvensbeskrivningen tillräcklig information om hur bedömningen 
gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella 
osäkerheter i samband med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen? 

94 

Framgår det hur miljökvalitetsnormerna (MKN) för koppar och zink är satta? 98 

Redogör underlagsrapporten för hur halterna koppar och zink beräknats, vilka 
antaganden som gjorts och eventuella osäkerheter i samband med framtagandet av 
reviderade miljökvalitetsnormer (MKN)? 

93 

Framgår det av rapporten vad skillnaden blir när man nu övergår från totalhalter till 
modellerade biotillgängliga halter för koppar och zink? 

96 

Framgår det varför undantag satts för vissa vattenförekomster? 90 

 

Synpunkter om samrådsmaterialets omfattning 

Några kommuner och vattenråd anser att samrådsmaterialet är för omfattande och svårt att ta 

till sig. Några nationella myndigheter däremot, t.ex. Havs- och vattenmyndigheten, efterfrågar 

utökat innehåll och beskrivningar.  

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering. Noteras och tas med till kommande arbete. Förbättringar kan göras till 

exempel genom tydliga läsinstruktioner och en tydlig sammanfattning. Omfattningen regleras 

av vad som krävs i vattenförvaltningsförordningen och miljöbalken att ett åtgärdsprogram 

ska innehålla. 

 

3.5 Övriga synpunkter/kommentarer på åtgärdsprogramdelen 

Synpunkter från HaV av mer principiell karaktär om åtgärdsprogram 

I yttrandet från Havs- och vattenmyndigheten finns en hel del synpunkter som är av mer 

principiell eller strategisk karaktär och som inte är specifika för åtgärderna för de fem 

prioriterade ämnena och PFAS (summa 11). Detta gäller bland annat synpunkter som rör vad 

som ska ingå i ett åtgärdsprogram, delar i åtgärdsprogrammet som skulle kunna utvecklas 

mer, hur vi arbetar med vattendirektivet i Sverige och hur vi ser att databristen skulle kunna 

lösas på sikt. 

Hantering av synpunkt  

Ingen revidering. Noteras och tas med i arbetet med kommande åtgärdsprogram. Kontakt tas 

även med HaV för en diskussion/dialog kring dessa frågor som inte redovisas här. Detta 

åtgärdsprogram är ett tillägg till befintligt åtgärdsprogram som utformades innan flera 

vägledningar och reviderade föreskrifter fanns och bygger till stor del på utformningen av det 

befintligt gällande åtgärdsprogrammet. 

Synpunkt som rör påverkansanalys och distriktsvis användning 

Havs- och vattenmyndigheten saknar beskrivning av den mer specifika distriktsvisa 

användningen av de nya prioriterade ämnena (som kan vara källor till påverkan) och anser att 

det inte framgår i vilken grad påverkansanalysen motsvarar 3 kap. 

vattenförvaltningsförordningen. 
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Hantering av synpunkt 

Revidering, enbart i form av ett förtydligande. Samma metod för påverkansanalys som 

användes under förvaltningscykel 2 har använts för den statusklassificering som ligger till 

grund för detta åtgärdsprogram. Denna har inte samma omfattning som påverkansanalysen 

enligt 3 kap i vattenförvaltningsförordningen. En referens till metodbeskrivningen finns i 

bilaga A om statusklassificering (i Underlag till ÅP 2018-2021- Bilagor A-E). I nästa 

förvaltningscykel kommer en mer omfattande påverkansanalys och riskbedömning att ingå 

som bland annat ska grunda sig på ett övervakningsprogram. Eftersom vi saknar komplett 

dataunderlag för att kunna identifiera användning och påverkanstryck på en mer detaljerad 

nivå har den distriktsvisa användningen inte kunnat preciserats på lämpligt sätt. 

Synpunkter på samlad redovisning av åtgärder enligt artikel 11.3 och 11.4 i 

ramdirektivet för vatten  

Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att, i rubrikerna för tabell B.1 – B.8 ersätter 

”grundläggande åtgärder enligt 11.3 c” osv med de förkortade benämningar som finns i tabell 

2 i bilaga 2 i vägledning om Grundläggande och kompletterande åtgärder för god 

vattenkvalitet. 

Hantering av synpunkt 

Revidering. Tabellrubrikerna ändras baserat på Havs- och vattenmyndighetens förslag som 

bygger på Havs- och vattenmyndighetens vägledning Grundläggande och kompletterande 

åtgärder för god vattenkvalitet 2016:34. Benämningarna i samrådsversionen följde de 

tabeller som finns i Åtgärdsprogram 2016-2021 som beslutades innan Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning fanns. 

Havs- och vattenmyndigheten anser att beskrivningen av grundläggande och kompletterande 

åtgärder bör utvecklas för att öka förståelsen för tillämpningen. De understryker att åtgärder 

som följer av lagstiftning inte kan finansieras av statsstöd eller EU-stöd. Både grundläggande 

och kompletterande åtgärder ska utföras om det behövs för att följa miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster. En beskrivning av de två typerna av grundläggande åtgärder ges också. 

Hantering av synpunkt 

Revidering av beskrivningarna har gjorts baserad på HaV:s förslag.  

Synpunkt som rör diklorvos  

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) påpekar att diklorvos inte bör ha förekommit i proverna 

eftersom diklorvos förbjöds1990 och ämnet triklorfon som kan omvandlas till diklorvos 

förbjöds 2007. Osäkerheten i använd provtagnings- och analysmetod är också för stor för att 

kunna bekräfta överskridande av gränsvärde. 

Ett län tog kompletterande vattenprov som inte visade några halter av diklorvos. 

Hantering av synpunkt 

Revidering. Diklorvos tas bort från ÅP med hänsyn till SLU:s synpunkt och kompletterande 

prov. Detta medför också att fyra vattenförekomster klassas om från sämre än god status till 

god status respektive ej klassad. 
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Synpunkter som rör databrist 

Många remissinstanser (ca 40 st) kommenterade databristen. Framför allt framfördes 

synpunkter om att åtgärdsprogrammet grundas på ett för bristfälligt dataunderlag och att det 

därför blir svårt att få en rättvisande bild av problemet. Flera betonade även vikten och 

behovet av att utöka övervakningen av miljögifter samt önskemål om att ordna så att 

kommunala miljöövervakningsdata kan användas på ett lämpligt sätt. 

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering, men noteras. Vattenmyndigheten instämmer med synpunkterna att mer 

övervakning behövs och att smidiga system för inrapportering av miljöövervakningsdata 

behöver utvecklas. Gällande kommunala miljöövervakningsdata arbetar vattenmyndigheterna 

löpande i dialog med Naturvårdsverekt, Havs- och vattenmyndigheten och datavärdar för att 

få till stånd att även kommunala data ska samlas in till datavärd. 

Det finns inte möjlighet att åtgärda databristen inom ramen för detta åtgärdsprogram. 

Vattenmyndigheterna har använt den data som har funnits tillgänglig. Inom ramen för de 

krav som EU ställer gällande övervakning av prioriterade ämnen arbetar dock 

vattenmyndigheterna i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket 

med att ta fram framåtsyftande övervakningsprogram för dessa ämnen. 

Synpunkter som rör ansvar 

Två vatten- och avloppsbolag påpekar att det är viktigt att krav åtgärder riktas mot 

föroreningskällan och att principen om att förorenaren ska betala följs samt att det inte är 

avloppsreningsverken som ska behöva ta kostnaderna. 

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering, men noteras till kommande åtgärdsprogram att detta bör tydliggöras i 

åtgärderna. 

Synpunkter om att vägledning kommer för sent 

För några åtgärder anser framför allt vissa kommuner att vägledningen från de nationella 

myndigheterna kommer för sent eftersom kommunerna ofta ska starta omgående, medan 

vägledningen ska vara klar först efter något eller ett par år. Detta gäller exempelvis 

Naturvårdsverkets åtgärder 2, 5 och Ny E och Kemikalieinspektionen åtgärd 1. 

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering. Vattenmyndigheterna förstår problemet med att det saknas vägledning eller 

att den kommer för sent. Vägledningarna tar dock tid att göra och kan tidigareläggas i detta 

åtgärdsprogram. Eftersom många vägledningar behövs inom flera områden är det inte 

möjligt att bara invänta dem utan arbetet behöver starta efter bästa förmåga i enlighet med 

miljölagstiftningen tills vägledning finns på plats. 

Önskemål om vägledningar 

Många kommuner och länsstyrelser pekar på stort behov av mer vägledning från centrala 

myndigheter och från vattenmyndigheterna. Exempel på vägledning som efterfrågas är 

vägledning om: 

• hur tillsynsmyndigheten ska bedöma olika verksamheters påverkan på MKN för 

vatten  



Samrådssammanställning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter 

23(35) 

• de prioriterade ämnena, var åtgärder behövs, vilka som är rimliga och hur kommuner 

ska arbeta med dessa frågor 

• prioritering av tillsyn inom avrinningsområden 

• planerad och uppsökande tillsyn av förorenade områden samt hur MKN för vatten ska 

tolkas och tillämpas avseende tillsyn av förorenade områden. 

• tillsyn på den kommunala räddningstjänsten, med fokus på MKN för vatten. 

• ansvarsfördelningen när det gäller sanering av förorenad mark som förorenats med 

brandskum innehållande PFOS/PFAS vid olyckor.  

• praktiska åtgärder 

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering. Vattenmyndigheterna är inte vägledande myndighet. Däremot noteras 

behovet av vägledning och alla förslag på vägledning. Detta används i arbetet med att ta 

fram kommande åtgärdsprogram samt i vattenmyndigheternas dialogarbete med 

åtgärdsmyndigheterna. 

Exempel på förslag på nya åtgärder 

• Till kommunerna om tillsyn av vattentäkter med avseende på PFAS  

• Till SGI och Naturvårdsverket om att få fram lämpliga åtgärdsalternativ för PFAS-

förorening (med fokus på saneringstekniker) 

• Till Boverket om vägledning i planering och byggnation. 

• Till Kemikalieinspektionen om att arbeta för att minska farliga ämnen i importerade 

produkter. 

• Till kommunen som riktar sig direkt till räddningstjänsten angående identifiering, 

provtagning och vid behov sanering av PFAS-förorenade områden. 

Hantering av förslag 

Ingen revidering. Noteras till kommande arbete med åtgärdsprogram. 

 

 

4. Synpunkter på reviderade föreskrifter om kvalitetskrav och 
hur de har beaktats 

Fortifikationsverket och Försvarsmakten anser att: 

• Den tidigare samrådsprocessen var vilseledande eftersom MKN benämndes som 

riktvärde 

• Värdet för PFAS (summa 11) borde hanteras som ett frivilligt riktvärde och inte som 

en juridiskt bindande MKN och att dessa miljökvalitetsnormer kan få orimliga 

konsekvenser.  

• Det inte är rimligt att MKN ska uppnås i samtliga grundvattentäkter i sin helhet utan 

att ta hänsyn till miljönyttan (t.ex. användning eller skyddsobjekt).  
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• Tidsplanen, att god status ska nås 2027, är för snäv, borde bara eftersträvas i PFAS- 

vattenförekomster med särskilt höga skyddsvärden. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillstyrker införandet av en miljökvalitetsnorm för 

PFAS (summa 11) för grundvatten, samt förslagen på åtgärder avseende PFAS (summa 11). 

Generellt riktvärde och utgångspunkt för att vända trend ligger i linje med det förslag som 

SGU lämnat till Vattenmyndigheten i ett tidigare skede. 

Hantering av synpunkt 

Ingen revidering. Vattenmyndigheterna har följt gällande lagstiftning. Tidsplanen att god 

status ska nås 2027 har beslutats av EU. Vattenmyndigheterna har också i remissen om 

riktvärde för PFAS beskrivit vi enligt SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2ska fastställa miljökvalitetsnormer i 

form av riktvärden för grundvatten och att vattenmyndigheterna föreslår att detta riktvärde 

används i det fortsatta arbetet med kartläggning, åtgärdsplanering och miljökvalitetsnormer 

för grundvattenförekomster.  

 

 

5. Synpunkter på underlagsrapport för reviderade MKN för 
koppar och zink och hur de har beaktats 

Ett fåtal synpunkter gällande underlagsrapporten för reviderade MKN för koppar och zink 

kom in under samrådet.  

Hantering av synpunkter 

De ändringar av underlagsrapporten som gjorts efter samrådet är framförallt några 

förtydliganden, baserat på frågor som kommit in i samband med samrådet. Det rör bland 

annat hur naturliga bakgrundshalter av zink har beaktats i beräkningen samt ett 

förtydligande av vad som beskrivs i övervakningsprogrammet. Det har också tillkommit 

förtydligande text kring några av tabellerna, samt rättning av enstaka skrivfel. Detta beskrivs 

mer detaljerat nedan. 

Bedömningsgrunder, dataunderlag och vägledningar 

Flera remissinstanser har synpunkter på bedömningsgrunderna. Några påpekar att det är bra 

att statusklassificering och normer nu bygger på modellerade biotillgängliga halter. Andra 

anser till exempel att verktyget för beräkning av biotillgänglighet har för stora osäkerheter, att 

man riskerar att missa upptagsvägar för metaller då man bara utgår från biotillgängliga halter 

i vattenmassan och att det därför vore bättre att hålla kvar vid statusklassificering baserat på 

lösta halter.  

Hantering av synpunkter 

Ingen revidering, eftersom statusklassificeringen utgår från gällande föreskrifter och 

vägledningar. Det är Havs- och vattenmyndigheten som är föreskrivande och vägledande 

myndighet. 

En del remissinstanser kommenterar att det är svårt att bedöma statusklassificeringarna 

eftersom man inte har tillgång till dataunderlaget för varje enskild vattenförekomst, till 



Samrådssammanställning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter 

25(35) 

exempel om data på DOC-halter finns uppmätt eller om den är skattad eller beräknad, om 

beräkningarna utgår från löst halt eller totalhalt av metallen och så vidare. 

Hantering av synpunkter 

Ingen revidering. Eftersom dataunderlaget varierar mellan olika vattenförekomster är det 

inte är möjligt att redovisa detta i en gemensam rapport. Dock finns möjligheten att kontakta 

beredningssekretariatet på den aktuella länsstyrelsen för att få mer detaljerade uppgifter om 

underlagsdata för klassificeringarna. 

MITF Metall (branschorganisation) anser att antagna värden (bakgrund och stödparametrar) 

kan ge felaktiga statusklassificeringar och onödiga åtgärder och vill att konsekvenserna av 

detta utreds. 

Hantering av synpunkter 

Ingen revidering. En sådan utredning är tidsödande och skulle inte ändra 

statusklassificeringen i sak. Det finns redan en tillförlitlighetsklassificering kopplad vill varje 

statusklassificering. Vid låg tillförlitlighet krävs utökad recipientkontroll/provtagning. Först 

därefter kan det bli aktuellt med åtgärder. Osäkra klassificeringar förväntas därför i 

praktiken inte leda till krav på åtgärder, utan i så fall till krav på utökad recipientkontroll. 

En remissinstans påpekar att det saknas punkter för status för klassificerade vattenförekomster 

i Bottenvikens vattendistrikt (Karta 1a).  

Hantering av synpunkter 

Revidering. Detta har korrigerats. 

Miljökvalitetsnormer 

Havs- och vattenmyndigheten anser att förklaringar till hur undantag har tillämpats för koppar 

(Cu) och zink (Zn) under perioden 2016-2018 på sidan 10 i underlagsrapporten behöver ses 

över så att de är i linje med 4 kap. 9-11 §§ i vattenförvaltningsförordningen.  

Hantering av synpunkt 

Revidering. Detta har formulerats om för att tydliggöra skälen till tidsfrist:  

Det förekommer också synpunkter på att det är svårt att få en överblick över vilka 

förändringarna i miljökvalitetsnormerna har blivit.  

Hantering av synpunkter 

Ingen revidering. I bilagan till föreskriften om miljökvalitetsnormer framgår endast det 

övergripande kvalitetskravet för ekologisk status, men i databasen VISS 

(https://viss.lansstyrelsen.se/) går det att utläsa orsaken till undantag från normen god status 

på ämnesnivå för varje enskild vattenförekomst. Vattenmyndigheterna arbetar också med att 

förtydliga skälen till undantag i bilagan till föreskriften om miljökvalitetsnormer inför 

kommande beslut.  

Övervakningsprogram 

Ett par remissinstanser har uppfattat det övervakningsprogram som beskrivs som en plan för 

framtida övervakning och efterfrågar ansvarsfördelning och finansiering. 

Hantering av synpunkter 

Revidering. Förtydligande görs i underlagsrapporten att övervakningsprogrammet endast är 

bakåtsyftande och beskriver den övervakning som ligger till grund för de nya 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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klassificeringarna och normerna. Vattenmyndigheterna jobbar också med att ta fram ett 

framåtsyftande övervakningsprogram. 

 

 

8. Synpunkter på vattenförekomstnivå via VISS 

Totalt inkom synpunkter som rörde 20-talet vattenförekomster. Av dessa var det bara två 

vattenförekomster där synpunkten rörde omklassning. De andra synpunkterna rörde 

information om att ytterligare data finns tillgängligt, påpekande om osäkerheter om utpekade 

påverkanskällor, felaktig vattenförekomst, frågor om mätdata, önskemål om att förlänga 

tidsfristen för kadmium till 2027. 

Hantering av synpunkter 

Revidering. Efter samrådet har en vattenförekomst klassats om från måttlig ekologisk status 

till god ekologisk status (med avseende på zink). Fyra vattenförekomster har klassats om från 

sämre än god kemisk status till god kemisk status eller ej klassad (med avseende på 

diklorvos).  

Ingen revidering. Information om ytterligare data och påverkanskällor har noterats av 

länsstyrelsernas beredningssekretariat. Kadmium ingår inte i revideringen av föreskrifterna. 

 

 

9. Sammanfattning av de större förändringarna i handlingarna 
efter samrådet 

Nedan ges en sammanfattande lista av de större förändringarna som har gjorts i handlingarna 

efter samrådet. Utöver dessa har vissa ytterligare förtydliganden gjorts i åtgärdsprogrammet 

och i underlagsrapporten för reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink.  

Dessutom har några kapitel och bilagor bytt plats. De delar som enligt lagstiftningen ska ingå 

i åtgärdsprogrammet är nu samlade i Åtgärdsprogrammet. Resterande delar finns i en separat 

bilagedel (Underlag – Bilagor A-E) och utgör underlagsmaterial till åtgärdsprogrammet. 

9.1 Sammanfattande lista över de större förändringarna efter samrådet 

 

• En åtgärd stryks och skjuts upp till nästa åtgärdsprogram 

o Naturvårdsverket Ny D – Åtgärden stryks i detta åtgärdsprogram, men kan 

komma att riktas till SGI i kommande ÅP. Åtgärden handlade om att förmedla 

kunskap och ta fram vägledning för dioxinförorenade sediment 

• Två åtgärder formuleras om 

o Energimyndigheten Ny – Åtgärden innebär nu att identifiera hur myndighetens 

arbete kan bidra till att begränsa utsläppen av dioxiner till luft, istället för att 

verka för minskade utsläpp av dioxiner och andra luftföroreningar orsakade av 

energiproduktion och energianvändning 



Samrådssammanställning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter 

27(35) 

o Naturvårdsverket Ny A – Åtgärden innebär nu en utredning av lämpliga 

styrmedel för att samla in, förvara och tillhandahålla data om utsläpp av PFOS till 

vattenmiljön, istället för att införa PFOS i miljörapportföreskriften. 

• Fem åtgärdsformuleringar ändras något 

o Havs- och vattenmyndigheten 6a – Vägledning omfattar nu inrättande och 

förvaltning av vattenskyddsområden och enbart PFAS i grundvatten, istället för 

tillsyn. Dessutom stryks ämnena PFOS och cypermetrin. 
 

o Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ny – Tillägg görs om att utveckla 

metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser. 
 

o Naturvårdsverket 4 – PFAS stryks från åtgärden och ”för att säkerställa att MKN 

följs” ändras till ”för att bidra till att MKN följs”. 
 

o Naturvårdsverket Ny B – Ordet ”produkter” stryks. 
 

o Länsstyrelserna 4a och c – Aklonifen, cypermetrin, PFOS och dioxiner stryks 

från åtgärden och enbart PFAS (summa 11) kvarstår. 
 

o Kommunerna 5a och c – De nya prioriterade ämnena stryks från åtgärden och 

enbart PFAS (summa 11) kvarstår. 

• En åtgärd får minskad omfattning 

o Kommunerna Ny – Förtydligande görs om att det enbart är exempel på åtgärder 

ges och några exempel tas bort och åtgärden blir mindre omfattande. 

• Förtydligande görs i tre åtgärder gällande PFAS-förorenade massor och spridning 

o Naturvårdsverket Ny B – Syftet med åtgärden att förhindra olämplig hantering av 

PFAS-förorenade massor förtydligas. 
 

o Kommunerna 1 – Tillägg görs till genomförandetexten där en stegvis process 

som handlar om att begränsa/stoppa fortsatt spridning av PFOS/PFAS preciseras. 
 

o Länsstyrelsen 1 – Tillägg görs till genomförandetexten där en stegvis process 

som handlar om att begränsa/stoppa fortsatt spridning av PFOS/PFAS preciseras, 

samt att genomförande avseende dioxiner preciseras. 

• Det prioriterade ämnet diklorvos tas bort från åtgärdsprogrammet  

• Fem vattenförekomster klassificeras om 

o Fyra vattenförekomster har klassats om från sämre än god kemisk status till god 

kemisk status eller ej klassad med avseende på diklorvos. 
 

o En vattenförekomst har klassats om från måttlig ekologisk status till god 

ekologisk status med avseende på diklorvos. 

• Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen revideras något 

o Vissa förtydliganden görs, bland annat gällande att kommunernas totala 

kostnader inte har varit möjliga att uppskatta och därför underskattas i analysen. 

• Vissa kapitel och bilagor från huvudrapport och bilagedel byter plats 

o Kapitel som flyttas till separat bilagedel A-E: Status på distriktets vatten samt 

Miljökvalitetsnormer. 
 

o Bilagor som flyttas till åtgärdsprogram: Samlad redovisning av åtgärder enligt 

artikel 11.3 och 11.4 samt Miljökonsekvensbeskrivning. 



Samrådssammanställning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter 

28(35) 

Bilaga 1. Förteckning över instanser som svarat på 
samrådsremissen 

Remissvar kan begäras ut från Länsstyrelsen i Norrbottens läns diarium. Uppge 

handlingsnummer. 

 

Typ av organisation Organisation Handlingsnummer 

Branschorganisation LRF Mälardalen 14690-2017-165 (webbenkät) 

Branschorganisation MITF-Metal Information Scandinavian Copper Development 
Association Nordic Galvanizers, Jernkontoret, SveMin, IKEM 

14690-2017-91 

Branschorganisation Skogsindustrierna 14690-2017-11 

Branschorganisation Skåne-Blekinge Jordägareförbund 14690-2017-108 

Företag Boliden 14690-2017-69 

Företag Göteborgs Stad (Gryaab) 14690-2017-60 

Företag Kommunalförbundet Norrvatten 14690-2017-165 (webbenkät) 

Företag Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 14690-2017-98 

Företag Swedavia 14690-2017-88 

Kommun Alvesta Kommun, FSP Bygg & Miljö 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Askersunds kommun 14690-2017-37 samt 14690-2017-165 
(webbenkät) 

Kommun Bodens kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Borlänge kommun 14690-2017-99 

Kommun Botkyrka kommun 14690-2017-30 

Kommun Bromölla kommun 14690-2017-107 

Kommun Burlövs kommun 14690-2017-38 

Kommun Dals-Eds kommun 14690-2017-139 

Kommun Danderyds kommun 14690-2017-9 

Kommun Dorotea kommun 14690-2017-162 

Kommun Enköpings kommun 14690-2017-97 

Kommun Eskilstuna kommun 14690-2017-32 

Kommun Eslöv Kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Falkenbergs kommun 14690-2017-83 

Kommun Falköpings kommun 14690-2017-76 

Kommun Falu kommun 14690-2017-131 

Kommun Gislaveds kommun 14690-2017-58 

Kommun Gullspångs kommun 14690-2017-82 

Kommun Gällivare kommun 14690-2017-10 och 14690-2017-48 

Kommun Gävle kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Göteborg Stad (Stadsbyggnadskontoret) 14690-2017-60 

Kommun Göteborgs Stad (Miljö- och klimatnämnden) 14690-2017-60 

Kommun Göteborgs Stad (Park- och naturförvaltningen) 14690-2017-60 

Kommun Göteborgs Stad (Trafikkontoret) 14690-2017-60 

Kommun Hallstahammars kommun 14690-2017-50 

Kommun Halmstads kommun 14690-2017-144 

Kommun Haninge kommun 14690-2017-35 

Kommun Huddinge kommun 14690-2017-33 
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Kommun Hudiksvalls kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Hultfreds kommun och Vimmerby kommun 14690-2017-106 

Kommun Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Hässleholms kommun 14690-2017-151 

Kommun Hörby kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Järfälla kommun 14690-2017-34 

Kommun Jönköpings kommun 14690-2017-111 

Kommun Kalmar kommun 14690-2017-123 och 14690-2017-159 

Kommun Karlshamns kommun 14690-2017-153 

Kommun Karlskoga kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Karlskrona kommun 14690-2017-120 

Kommun Karlstads kommun 14690-2017-46 samt 14690-2017-165 
(webbenkät) 

Kommun Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen  14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Kiruna kommun 14690-2017-7 

Kommun Knivsta Kommun 14690-2017-154 

Kommun Kramfors kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Kristianstads kommun 14690-2017-44 

Kommun Kristinehamns kommun 14690-2017-54 samt 14690-2017-165 
(webbenkät) 

Kommun Kungsbacka kommun 14690-2017-103 

Kommun Kungsörs kommun 14690-2017-70 

Kommun Kungälvs kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Landskrona stad 14690-2017-80 

Kommun Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Lidköpings kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Linköpings kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Lomma kommun 14690-2017-112 

Kommun Ludvika kommun 14690-2017-128 

Kommun Luleå kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Lunds kommun 14690-2017-42 

Kommun Malmö stad 14690-2017-8 

Kommun Marks kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Motala kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Munkedals kommun 14690-2017-75 

Kommun Mölndals stad 14690-2017-74 

Kommun Norrköpings kommun 14690-2017-141 

Kommun Norrtälje kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Nybro kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Nynäshamns kommun 14690-2017-132 

Kommun Nässjö kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Olofströms kommun 14690-2017-43 

Kommun Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret 14690-2017-115 

Kommun Oskarshamns kommun, Tekniska nämnden 14690-2017-110 

Kommun Ronneby kommun 14690-2017-118 

Kommun Salems kommun 14690-2017-31 

Kommun Skellefteå kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 
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Kommun Skövde kommun 14690-2017-147 

Kommun Smedjebackens Kommun 14690-2017-61 samt 14690-2017-165 
(webbenkät) 

Kommun Sollefteå kommun 14690-2017-19 

Kommun Sollentuna kommun 14690-2017-27 

Kommun Solna stad 14690-2017-28 

Kommun Sorsele kommun 14690-2017-22 

Kommun Stockholms stad 14690-2017-64 

Kommun Storumans kommun 14690-2017-13 

Kommun Strömsunds kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Sundbybergs stad 14690-2017-26 

Kommun Sundsvalls kommun 14690-2017-160 

Kommun Sunne kommun 14690-2017-149 

Kommun Svedala kommun 14690-2017-41 

Kommun Svenljunga kommun 14690-2017-77 

Kommun Säffle - Åmål kommun 14690-2017-47 

Kommun Säters kommun 14690-2017-161 

Kommun Södertälje kommun 14690-2017-156 

Kommun Sölvesborgs kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Tanums kommun 14690-2017-79 

Kommun Tjörns kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Tranemo kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Tyresö kommun 14690-2017-24 

Kommun Täby kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Töreboda kommun 14690-2017-81 

Kommun Uddevalla kommun 14690-2017-146 

Kommun Ulricehamns kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Upplands Väsby kommun 14690-2017-45 

Kommun Vadstena kommun 14690-2017-39 

Kommun Vaggeryds kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Vallentuna kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Varbergs kommun 14690-2017-150 

Kommun Vetlanda kommuns vattengrupp 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Vilhelmina kommun 14690-2017-20 

Kommun Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Vänersborgs kommun 14690-2017-78 (inkl. webbenkätsvar) 
samt 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Värmdö kommun 14690-2017-51 

Kommun Växjö kommun 14690-2017-36 

Kommun Åmåls kommun 14690-2017-140 

Kommun Årjängs kommun 14690-2017-104 

Kommun Åtvidabergs kommun 14690-2017-59 

Kommun Älmhults kommun 14690-2017-142 

Kommun Älvsbyns kommun 14690-2017-21 

Kommun Örebro kommun 14690-2017-165 (webbenkät) 

Kommun Örnsköldsviks kommun 14690-2017-163 

Kommun Örnsköldsviks kommun, Tillväxtavdelningen 14690-2017-163 
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Kommun Österåkers kommun 14690-2017-73 (inkl. webbenkätsvar); 
1490-2017-129 samt 14690-2017-165 
(webbenkät) 

Kommun Östhammars kommun 14690-2017-29 

Kommun Östra Skaraborg, Miljösamverkan (Falköping, Hjo, Karlsborg, 
Skövde och Tibro), miljönämnden 

14690-2017-62 

Kommun Övertorneå kommun 14690-2017-95 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Gävleborgd län 14690-2017-165 (webbenkät) 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Hallands län 14690-2017-165 (webbenkät) 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Jönköpings län 14690-2017-63 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Kalmar län 14690-2017-100 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Kronobergs län 14690-2017-165 (webbenkät) 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Norrbottens län 14690-2017-133 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Stockholms län 14690-2017-68 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Södermanlands län 14690-2017-72 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Uppsala län 14690-2017-165 (webbenkät) 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Värmlands län 14690-2017-148 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Västerbottens län 14690-2017-96 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Västmanlands län 14690-2017-23 

Länsstyrelse Länsstyrelsen i Östergötlands län 14690-2017-165 (webbenkät) 

Nationell myndighet Boverket 14690-2017-49 

Nationell myndighet Energimyndigheten 14690-2017-90 

Nationell myndighet Fortifikationsverket 14690-2017-57 

Nationell myndighet Försvarsinspektören för hälsa och miljö 14690-2017-164 

Nationell myndighet Försvarsmakten 14690-2017-94 

Nationell myndighet Havs- och vattenmyndigheten 14690-2017-102 

Nationell myndighet Jordbruksverket 14690-2017-136 

Nationell myndighet Kemikalieinspektionen 14690-2017-165 (webbenkät) 

Nationell myndighet Kustbevakningen 14690-2017-16 

Nationell myndighet Lantmäteriet 14690-2017-92 

Nationell myndighet Läkemedelsverket 14690-2017-14 

Nationell myndighet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 14690-2017-12 

Nationell myndighet Naturvårdsverket 14690-2017-138 

Nationell myndighet Riksantikvarieämbetet 14690-2017-53 

Nationell myndighet Skogsstyrelsen 14690-2017-87 

Nationell myndighet Sveriges geologiska undersökning (SGU) 14690-2017-89 

Nationell myndighet Tillväxtverket 14690-2017-130 

Nationell myndighet Trafikverket 14690-2017-165 (webbenkät) 

Privatperson Personuppgift 14690-2017-127 

Privatperson Personuppgift 14690-2017-165 (webbenkät) 

Vattenorganisation Alsteråns Vattenråd 14690-2017-114 

Vattenorganisation Edsviken Vattensamverkan 14690-2017-15 

Vattenorganisation Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund 14690-2017-165 (webbenkät) 

Vattenorganisation Göta älvs vattenråd 14690-2017-67 

Vattenorganisation Hjälmarens vattenvårdsförbund 14690-2017-165 (webbenkät) 

Vattenorganisation Höje å vattenråd 14690-2017-152 

Vattenorganisation Kävlingeåns vattenråd 14690-2017-109 
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Vattenorganisation Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd 14690-2017-125 

Vattenorganisation Ringsjöns vattenråd 14690-2017-71 

Vattenorganisation Roxens fiskevårdsområdesförening 14690-2017-145 

Vattenorganisation Sagåns vattenråd 14690-2017-66 

Vattenorganisation Segeåns vattendragsförbund 14690-2017-40 samt 14690-2017-165 
(webbenkät) 

Vattenorganisation Svartåns vattenråd 14690-2017-65 

Vattenorganisation Tyresåns vattenvårdsförbund 14690-2017-25 

Vattenorganisation Vattenrådet för Bohuskusten 14690-2017-165 (webbenkät) 

Vattenorganisation Vegeåns vattendragsförbund 14690-2017-85 

Vattenorganisation Österlens vattenråd 14690-2017-165 (webbenkät) 
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Bilaga 2. Samrådsredogörelse för Behovsbedömning och 
förslag på avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen för 
Förslag till åtgärdsprogram 2018–2021 för nya prioriterade 
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem 
vattendistrikt 

Om samrådet och samrådsredogörelsen 

Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen till vattenmyndigheternas förslag till 

åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 

genomförde vattenmyndigheterna en behovsbedömning och tog fram ett förslag till 

avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. (Förslaget till åtgärdsprogram kallas 

hädanefter Åtgärdsprogram 2018-2021).  

Handlingarna skickades ut till länsstyrelser, kommuner och myndigheter (sammanlagt 301 

samrådsparter) inom de fem vattendistrikten för Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, 

Södra Östersjön och Västerhavet. De hölls även tillgängliga för allmänheten på 

vattenmyndigheternas webbplats, www.vattenmyndigheterna.se. Samrådet pågick under 

perioden 24 maj till 22 juni 2017. 

Genomförandet av Åtgärdsprogram 2018-2021 kan antas komma att ge upphov till betydande 

miljöpåverkan enligt 4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (upphävd 

2018-01-01 genom SFS 2017:966). Miljöbedömning och upprättande av 

miljökonsekvensbeskrivning krävs därför i enlighet med vad som framgår av miljöbalken 

med följdlagstiftning. Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt 

miljöbalken samrådas. Berörda kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter har därför 

getts tillfälle att yttra sig, både om avgränsningen och behovsbedömningen. 

Samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bedömts av vattenmyndigheterna. 

Denna samrådsredogörelse fokuserar på de huvudsakliga synpunkter som direkt berör detta 

samråd, d.v.s. miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2018-2021. En del yttranden 

innehåller förbättringsförslag som redovisas inom Åtgärdsprogram 2018-2021. Ytterligare en 

del yttranden innehåller förbättringsförslag som inte är möjliga att genomföra inför beslut i 

oktober 2018. Dessa har dock noterats för att tas med i vattenmyndigheternas kommande 

arbete med åtgärdsprogram och föreskrifter om kvalitetskrav.  

Sammanställning och resultat av samrådssvar 

Totalt erhölls samrådssvar från 54 samrådsinstanser för Sveriges samtliga fem vattendistrikt. 

Av dessa samrådssvar var 39 yttranden från kommuner, 13 yttranden från Länsstyrelser och 2 

från nationella myndigheter.  

Endast en mindre andel av tillfrågade samrådsinstanser svarade (54 av 301). En stor andel av 

de svarande samrådsinstanserna ansåg att Vattenmyndigheterna hade gjort en relevant 

behovsbedömning enligt 6 kap. 11 § första stycket miljöbalken och 4-5 §§ förordning 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (40 av 54 svarade gillande). Dessutom ansåg 

35 av 54 att positiv och negativ miljöpåverkan samt betydande miljöpåverkan beaktas i 

tillräcklig grad vid behovsbedömningen. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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detaljeringsgrad ansågs överlag vara rimlig utifrån identifierad betydande positiv och negativ 

miljöpåverkan (32 av 54 svarade gillande).  

Detaljerade synpunkter  

Nedan sammanfattas de problem och förbättringsbehov som lyfts av samrådsinstanser under 

samrådet. 

• Flera remissinstanser uttryckte en önskan om att se en förändrad avgränsning så att de 

kortsiktiga negativa effekterna av saneringsåtgärder lyfts samt att de miljöaspekter 

som inte har betydande miljöpåverkan inte behöver redovisas i tabeller.     

Kommentar: Detta redogörs för i MKB. De önskemål om förändrade avgränsningar 

för att belysa aspekter som redogörs för i Åtgärdsprogram 2018-2021 har inte 

beaktats utan anses besvarat där.  

• Flera remissinstanser påpekade att samråd med grannländer krävs för denna MKB. 

Kommentar: En slutsats av identifieringen av betydande påverkan som 

vattenmyndigheterna genomförde är att förslaget till Åtgärdsprogram 2018-2021 inte 

kommer leda till en betydande gränsöverskridande negativ eller positiv miljöpåverkan 

vilket innebär att samråd med grannländer inte behöver genomföras.   

• Flera remissinstanser efterfrågade en mer detaljerad beskrivning av 

miljökonsekvenserna utifrån ytterligare miljöaspekter.                                     

Kommentar: För miljöaspekten ”ekosystemtjänster” krävs inte en beskrivning av 

miljökonsekvenserna enligt miljöbalken och MKB-förordningen, så detta tas inte med 

i MKB:n. Miljöaspekten ”klimat” har Åtgärdsprogram 2018-2021 har inte bedömts 

utöva någon betydande påverkan, och tas därför inte med i MKB. Hur 

Åtgärdsprogram 2018-2021 påverkar miljömålen, och möjligheten att uppnå dem 

redovisas översiktligt för i MKB. Vissa mycket detaljerade miljökonsekvenser är inte 

möjliga att bedöma i MKB:n av Åtgärdsprogram 2018-2021 eftersom den endast 

innehåller administrativa åtgärder. Det är upp till respektive åtgärdsmyndighet att 

avgöra vilka fysiska åtgärder som behövs på en specifik plats. Först i detta skede går 

det att bedöma påverkan på mycket specifika miljöaspekter.   

• Flera remissinstanser påpekade att tabellen som visar vilka miljökonsekvenser som 

ska bedömas i MKB är svår att förstå och överblicka.                                    

Kommentar: Tabellen med summering av miljökonsekvenser presenteras i en annan 

struktur i MKB:n så att läsbarheten förbättras. 

• Flera remissinstanser uttrycker att det är bekymmersamt att dataunderlaget är litet och 

att effekterna av åtgärdsprogrammet beror på hur stor föroreningssituationen faktiskt 

ser ut, vilken till stor del är okänd. Därför blir det svårt att bedöma vilka 

miljökonsekvenser Åtgärdsprogram 2018-2021 får.  

• Det har lyfts att Åtgärdsprogram 2018-2021 bör utöva positiv miljöpåverkan på 

bebyggelse till 2027 resp. efter 2027, eftersom fler attraktiva bostadsområden 

etableras där vattenkvaliteten har förbättrats.                                               

Kommentar: Detta redogörs för i MKB:n.  

• En samrådsinstans har lyft att grundvatten saknas i behovsbedömningen och 

avgränsningen av MKB för åtgärdsprogrammet.                                         
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Kommentar: Effekter av att inkludera PFAS (summa 11) för grundvatten i 

åtgärdsprogrammet redogörs för i MKB:n. 

• En redogörelse för hur Åtgärdsprogram 2018-2021 kopplar till 

havsmiljöförvaltningens åtgärdsprogram efterfrågades.                                

Kommentar: Detta redogörs för i MKB:n. 

• En samrådsinstans har efterfrågat en ekonomisk konsekvensbedömning för 

kommunerna av Åtgärdsprogram 2018-2021.                                              

Kommentar: Detta redogörs för i Åtgärdsprogram 2018-2021, under 

samhällsekonomisk konsekvensanalys. 
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