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Introduktion
Denna rapport utgör underlag till den sammanvägda konsekvensanalys som presenteras i
vattenförvaltningens Förvaltningsplan del 4, Åtgärdsprogram 2016-2021. Underlaget är tänkt att
fungera som en uppslagsbok för att få mer information om hur analysen har gjorts för enskilda
miljöproblem eller åtgärder.
Rapporten är uppdelad i ett kapitel för vart och ett av miljöproblemen övergödning, förändrade
habitat genom fysisk påverkan, miljögifter, försurning, främmande arter otillräckligt
dricksvattenskydd, , förändrade grundvattennivåer och klorid i grundvatten. I slutet av rapporten
finns även ett kapitel med en analys av övergripande åtgärder, det vill säga åtgärder som inte har
kunnat kopplas till ett enskilt miljöproblem utan är av mer övergripande karaktär.

Vad är en konsekvensanalys?
Det huvudsakliga syftet med att göra en konsekvensanalys är att utreda om åtgärder är
samhällsekonomiskt lönsamma eller inte. För att ta reda på det vägs kostnader och de förväntade
nyttorna mot varandra. Analysen används även för att analysera vilka effekter ett givet förslag får för
samhället och hur dessa effekter fördelar sig på olika aktörer i samhället.
En konsekvensanalys är ett krav enligt 6 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen. Analysen ska ge en
bild av de ekonomiska konsekvenser som uppkommer av att genomföra åtgärdsprogrammet och
därmed vara ett underlag för beslut.

Analysens uppbyggnad
I förvaltningsplanens del 4, Åtgärdsprogram 2016-2021 listas åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner. I konsekvensanalysen har dessa åtgärder fördelats och analyserats efter vilket
miljöproblem de berör. Vilka åtgärder som berör ett visst miljöproblem visas i respektive kapitel.
Åtgärdernas kostnader analyseras i två steg. Det handlar först om kostnaden för den administrativa
åtgärden, det vill säga de kostnader som kommer direkt av den åtgärd som riktats till myndigheten
eller kommunen. I ett andra steg har även de fysiska åtgärder som i förlängningen kan bli resultatet
av den administrativa åtgärden kostnadsberäknats och analyserats. I vilken grad detta har genomförts
beror på tillgången på data och skiljer sig åt mellan miljöproblemen. De fysiska åtgärderna är inte
bindande för myndigheter eller kommuner utan är endast framtagna för att kunna uppskatta
kostnader.
Hur kostnaderna fördelas på olika aktörer beskrivs och finansiering diskuteras. Detta finns även i den
sammanvägda konsekvensanalysen i förvaltningsplanens del 4, Åtgärdsprogram 2016-2021. I likhet
med de summerade nationella kostnaderna i Sammanvägda konsekvenser är totalkostnaderna i
tabellerna i denna rapport avrundade. Det innebär att delsummorna per åtgärd och distrikt inte alltid
stämmer överens med de totala kostnader som presenteras
Då vattenmyndigheterna inte har genomfört några egna värderingsstudier för att uppskatta nyttan av
god vattenstatus beskrivs nyttan i mer generella termer och bygger på redan befintliga studier.

Analysens förutsättningar
Vattenmyndigheterna ska enligt vattenförvaltningsförordningen föreslå åtgärder för att följa
miljökvalitetsnormerna. Ansvaret att utarbeta och besluta om nya och förändrade styrmedel vilar på
riksdag, regering, kommuner och/eller den myndighet som har bemyndigats i miljölagstiftningen.
Detta ansvar fördelas mellan myndigheter och kommuner genom de åtgärder som föreslås i
åtgärdsprogrammet.
Inom den ram som åtgärdsbeskrivningen lämnar i Förvaltningsplanens del 4, Åtgärdsprogram 20162021, är det ansvarig myndighet som väljer och utformar de styrmedel som gör att
miljökvalitetsnormerna följs. Många styrmedel som beskrivs i denna konsekvensanalys behöver även
utredas ytterligare innan implementering. I de flesta fall måste även den ansvariga myndigheten söka
finansiering, beslut och/eller bemyndigande från regering, riksdag eller kommunfullmäktige. I vissa
fall behöver även lagstiftning ändras för att styrmedlen ska kunna införas.
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Analyserna i denna rapport, så som konsekvenser för olika sektorer i samhället, vilar på antagandet
att ansvarig myndighet väljer det styrmedel som föreslås i analysen samt att dessa finansieras på
angivet sätt. De politiska beslutsfattarna och ansvariga myndigheterna kan dock komma till andra
slutsatser om vilka styrmedel som är de mest effektiva för att nå miljökvalitetsnormerna eller att
föreslagen finansiering inte är möjlig. Om så är fallet blir också konsekvenserna annorlunda än vad
som beskrivs i den här rapporten.

Avgränsningar och vägval
I de miljöproblemsvisa analyserna har ett antal avgränsningar och vägval varit nödvändiga att göra
för att kunna genomföra beräkningar. Vilka dessa är beskrivs översiktligt nedan. Då det i viss mån
kan skilja sig åt mellan miljöproblemen återfinns detaljerna i respektive kapitel.
Synergieffekter och miljöproblem

Ekologi och miljöproblem är komplexa skeenden som samverkar. Genomförs en åtgärd för ett
miljöproblem påverkas även andra miljöproblem. Komplexiteten har adresserats i möjligaste mån i
arbetet med den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Åtgärdsprogrammets listade åtgärder har
kopplats till ett miljöproblem. Synergieffekter av åtgärder som påverkar flera miljöproblem, har
endast hanterats som positiva bieffekter. Administrativa kostnader har således inte fördelats mellan
miljöproblem utan presenteras i det miljöproblems kapitel som berörs mest.
Fysiska åtgärder

Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och kostnader
kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva eller mer
lämpliga för vissa vattenförekomster. De fysiska åtgärderna är inte bindande för myndigheter och
kommuner, men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom sina ansvarsområden
vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således ersätta de föreslagna fysiska
åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga.
Kostnader

Kostnaderna bygger på schabloner som tagits fram i tidigare genomförda utredningar, erfarenhetstal
från myndigheter samt offentlig statistik. Principiellt är schablonerna uttryckta i fast penningvärde
och beräkningarna har juni 2015 som basår.
Nyttor

Nyttorna presenteras i generella termer och bygger på studier genomförda av andra aktörer.
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Konsekvensanalys av åtgärder mot övergödning
Övergödning är ett utbrett problem i såväl sjöar och vattendrag som i kustvatten och hav. Orsaken
är ökad tillförsel av näringsämnen som i sin tur leder till negativa effekter som exempelvis grumligt
vatten, påväxt på tång och andra vattenlevande organismer, algblomning och syrebrist. Det är sedan
länge känt att fosfor är det näringsämne som orsakar övergödning i sötvatten. I havet (Östersjön och
Västerhavet) har fokus länge legat på kväve men på senare år har fokus flyttats över alltmer mot
fosfor.
De största påverkanskällorna finns på land i form av jordbruk och avloppsutsläpp. En förutsättning
för att kunna påverka övergödningen av kust och hav är således åtgärder för att minska
fosfortillförseln till sjöar och vattendrag samt till områden som har sin huvudsakliga avrinning till
kusten.
De myndigheter som har ansvaret att tillämpa lämpliga styrmedel (bemyndigade enligt miljöbalken)
och som omfattas av detta åtgärdsprogram har beskrivits i åtgärdsprogrammet. Det är dessa
myndigheter som tillsammans med kommunerna ska se till att styrmedel nyttjas eller utvecklas så att
miljökvalitetsnormerna kan följas. Den bemyndigade myndighetens analys av lämpligt styrmedel kan
skilja sig från den analys som vattenmyndigheterna genomfört i denna konsekvensanalys. Om andra
styrmedel beslutas än de som presenteras här kommer även konsekvenserna att skilja sig.
Inledningsvis tas samhällets nyttor av minskad övergödning upp, sedan redovisas kostnader för
administrativa åtgärder. Därefter beskrivs kostnaderna för de fysiska åtgärder som
åtgärdsprogrammet kan komma att leda till.

Samhällsekonomisk nytta av förbättrad vattenkvalitet
Rent vatten är en förutsättning för liv. En vattenmiljö av god kvalitet som ger förutsättningar för
biologisk mångfald och ett resilient ekosystem är av betydande värde för samhället. Det finns flera
olika typer av ekonomiska värden associerade med en minskad närsaltsbelastning. De ekonomiska
värdena kan delas in i två kategorier; marknadsprissatta och icke-marknadsprissatta värden. Till den
förstnämnda gruppen hör sådana värden som vi kan studera på en marknad. Exempelvis kan en
förbättrad vattenkvalitet leda till ökad turism och ökad sysselsättning. Dessa ökade värden kan
uppskattas med hjälp av exempelvis intäkter och löner. En minskad övergödning ger även upphov till
värden som är svårare att observera på en marknad. Sådana värden är kopplade till exempelvis att
njuta av utsikten av en rent och levande vattendrag eller att kunna bada i klart vatten utan
algblomningar. Dessa värden har oftast ingen prislapp och kan kategoriseras som ickemarknadsprissatta värden. Det finns dock vedertagna metoder för att uppskatta den ekonomiska
storleken på förändringar kopplade till icke-marknadsprissatta värden. Vattenmyndigheterna har inte
utfört några egna studier för att bedöma det ekonomiska värdet av en minskad övergödning. Det
finns dock en uppsjö av studier som, med olika metoder, har försökt att uppskatta värdet av
miljökvalitetshöjande åtgärder i sjöar och vattendrag. Ett antal av dessa studier beskrivs nedan. Det
är sannolikt att många av dessa värden även kan sägas uppstå till följd av de åtgärder för minskad
övergödning som omfattas av åtgärdsprogrammet 2016-2021. Politiska mål såsom de svenska
miljömålen och målen i HELCOM:s aktionsplan för Östersjön kan också ses som en slags värdering
av nyttan. Riksdag, regering, kommuner och myndigheter driver arbetet med miljömålen och
kostnaderna för att nå dem tolkas ses som det pris som samhället sätter på miljön (s.k. politisk
betalningsvilja).
Värdet av god vattenkvalitet

Intervjuundersökningar av betalningsviljan för en förbättrad vattenkvalitet kan utgöra ett mått på
nyttan. För övergödning har betalningsviljan per åtgärdsområde för att nå god status uppskattats till
i genomsnitt 280 kronor per vuxen person. Betalningsviljan per åtgärdsområde för att förbättra
vattenkvaliteten från måttlig status har skattats till 270 kronor per vuxen person respektive 310
kronor per åtgärdsområde och vuxen för att gå från dålig och till otillfredsställande status
(Hasselström et al, 2014). Det ekonomiska värdet är beroende av den förändring av välbefinnande
som en individ upplever till följd av en åtgärd. Detta kan även uttryckas som nytta. Det ekonomiska
värdet är således relaterat till befolkningsmängden i ett avrinningsområde. Metoden medför att det
blir viktigare att prioritera åtgärder för vatten som människor utnyttjar i högre grad än för vatten
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där det inte bor så många människor. Det kan dock finnas avsevärda värden, exempelvis i turism och
biologisk mångfald, även i områden med låg befolkningstäthet.
I en studie för en förbättrad miljöstatus i Östersjön uppskattades betalningsviljan till cirka 800
kronor per år och vuxen invånare (Ahtiainen et al., 2012). Värderingstudier från Himmerfjärden
utanför Södertälje och åtta Bohuslänska fjordar visar på en betalningsvilja på cirka 500 kronor per
hushåll och månad för att förbättra vattenkvaliteten med två klasser (ungefär motsvarande två
statusklasser) (Håkansson C. i Naturvårdsverket 2014). För att förbättra siktdjupet i Stockholms
skärgård med 1 meter var den uppskattade betalningsviljan 852 kronor per person och månad
(Söderqvist och Scharin, 2000) och för att halvera näringsämnestillförseln till Laholmsbukten var
betalningsviljan 747 kronor per hushåll och månad (Frykblom, 1997).
Schablonvärde av minskade utsläpp

Det finns också schablonvärden som representerar ett mer robust värde för att uppskatta nyttan av
minskade utsläpp av fosfor och kväve (Kinell et al., 2009). Det bör noteras att denna studie är en typ
av metastudie som är baserad på vissa av de värderingsstudier som nämns ovan. Värdet för att
minska belastningen av ett kilogram kväve till kusten uppskattas till 32 kronor respektive 1070
kronor per minskat kilogram fosfor till kusten (uppräknat med KPI). Det bör dock noteras att dessa
estimat är baserade på en värdering av en halverad närsaltsbelastning till kusten. Inte desto mindre
kan de ge en indikation på storleksordningen av det ekonomiska värdet med att minska belastningen
av fosfor och kväve. Om dessa schabloner används motsvarar värdet av de reduktioner fosfor som
följer av åtgärdsprogrammet 134 miljoner kronor per år.
Sammantaget visar ovanstående exempel från litteraturen att det finns stora ekonomiska värden
associerade med en minskad närsaltsbelastning. Och att det finns vedertagna metoder för att
uppskatta dessa värden. Ovanstående studier baseras i stor utsträckning på den enskilda
medborgarens uppfattning och användande av marina och limniska miljöer. Resultaten visar på att
dessa miljöer är viktiga för individen samt att individen sätter stort värde på vattenkvalitetshöjande
åtgärder.

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
I tabellerna nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna för minskad
övergödning. Redovisningen är uppdelad på administrativa kostnader, tabell 2.1 och kostnader för
fysiska åtgärder, tabell 2.2. Med avseende på administrativa åtgärder redovisas de totala kostnaderna
för denna förvaltningscykel (2016-2021) i tabell 2.1.

Tabell 2.1. Administrativa kostnader för åtgärder kopplade till övergödning. Siffrorna
redovisas per vattendistrikt och för hela Sverige.*
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Förklaring av
åtgärd

Kostnad för
referensalternativ/
grundläggande
och
kompletterande
åtgärder som
kommer
genomföras
Total kostnad
under cykeln
(kronor)

Kostnader för åtgärder
som visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021
(kronor)

Lantbruk
Jordbruksverket
1/Länsstyrelserna 6

Rådgivning Greppa

0
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Jordbruksverket 4 a

Struktur-kalkning

0

Nationellt: 220 000 000
BV: 400 000
BH: 500 000
NÖ:4 900 000
SÖ:4 100 000
VH:3 900 000
Nationellt: 13 800 000
BV: 100 000
BH:200 000
NÖ:900 000
SÖ:900 000
VH:1 400 000

Jordbruksverket 4b

Kalkfilterdiken

0

Jordbruksverket 4c/d

Anpassad
skyddszon/
skyddszon

0

Jordbruksverket 4e

Våtmarker

0

Jordbruksverket 4f

Fosfordammar

0

Nationellt: 3 200 000
NÖ:200 000
SÖ:200 000
VH:1 200 000

Jordbruksverket 4 g

Tvåstegsdiken

0

Nationellt: 600 000
NÖ:100 000
SÖ:200 000
VH:1 200 000

Jordbruksverket 5

Vägledning för
egenkontroll

0

Nationellt: 500 000
Per distrikt: 100 000
Nationellt: 500 000

Jordbruksverket 6

Tillsynsvägledning till
länsstyrelse och
kommun för
växtnäring

0

Per distrikt: 100 000
Nationellt: 500 000

Länsstyrelsen 7

Tillsynsvägledning
för kommuner för
växtnäring

0

Per distrikt: 240 000
Nationellt: 1 200 000

Nationellt: 3 400 000
VH: 100 000
Nationellt: 100 000
BV: 100 000
BH:200 000
NÖ:800 000
SÖ:900 000
VH:1 200 000

Länsstyrelserna 5c

Beräknas ej

Kommunerna 2a

Beräknas ej
Avloppsreningsverk och ledningsnät

Naturvårdsverket 1

Länsstyrelserna 1/
Generalläkaren 4b/
Kommunerna 3a-b

Tillsyn

Inga förändrade
styrmedel specificerad,
NV utreder vidare
BV: 200 000
BH: 300 000
NÖ: 500 000
SÖ: 1 100 000
VH: 800 000
Nationellt: 3 000 000
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BV: 6 900 000
BH: 14 500 000
NÖ: 31 500 000
SÖ: 51 900 000
VH: 45 200 000

Prövning

Nationellt: 150 000 000
Enskilda avlopp
Havs och
vattenmyndigheten 1a-b
Länsstyrelserna 8

Inga förändrade
styrmedel specificerad,
HaV utreder vidare
Vägledning

Per distrikt: 2 100 000
Nationellt: 10 500 000

Generalläkaren 4a
Kommunerna 4a

Prövning

Kommunerna 4b

Tillsyn

Beräknas ej
BV: 21 900 000
BH: 49 500 000
NÖ: 239 500 000
SÖ: 330 400 000
VH: 300 400 000
Nationellt: 942 000 000
BV: 11 000 000
BH: 24 800 000
NÖ: 119 800 000
SÖ: 165 200 000
VH: 150 200 000
Nationellt: 470 500 000

Industri/fiskodling
Länsstyrelserna 1

-

Grundläggande åtgärder
följer av befintlig
lagstiftning

Skogsbruk
Inga förändrade
styrmedel specificerade.

Skogsstyrelsen 2
Internbelastade sjöar
Havs och
vattenmyndigheten 7

Vägledning och
rådgivning

* Åtgärder kopplade till dagvatten behandlas i avsnittet om miljögifter.
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Kostnaderna för de fysiska åtgärder som kan kopplas till de olika åtgärdsförslagen redovisas i tabell
2.2 nedan, uttryckt i kronor per år.

Tabell 2.2. Kostnader för fysiska åtgärder kopplade till övergödning. Siffrorna redovisas per
vattendistrikt och för hela Sverige.
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Förslag på fysiska
åtgärder som
åtgärderna till
myndigheter och
kommuner kan leda till

Kostnad för
referensalternativ/
grundläggande och
kompletterande
åtgärder som
kommer genomföras

Kostnader för möjliga
fysiska åtgärder som
visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
(kronor per år)

(kronor per år)
Lantbruk
Jordbruksverket 4 a

Jordbruksverket 4b

Strukturkalkning

Kalkfilterdiken

0

0

BV: 400 000
BH: 440 000
NÖ: 4 600 000
SÖ: 3 800 000
VH: 3 700 000
Nationellt: 13 000 000
BV: 20 000
BH: 50 000
NÖ: 230 000
SÖ: 250 000
VH: 360 000
Nationellt: 900 000

Jordbruksverket
4c/d

Anpassad skyddszon/
skyddszon

0

SÖ: 10 000
VH: 510 000

BV: 700 000
BH: 1 300 000
NÖ: 6 100 000
SÖ: 7 400 000
VH: 9 500 000

520 000
Jordbruksverket 4e

Våtmarker

0

Jordbruksverket 4f

Fosfordammar

0

Nationellt: 25 000 000
BH: 100 000
NÖ: 300 000
SÖ: 400 000
VH: 500 000
Nationellt: 1 300 000

Jordbruksverket 4 g

Tvåstegsdiken

0

BH: 100 000
NÖ: 300 000
SÖ: 400 000
VH: 400 000
Nationellt: 1 200 000

Avloppsreningsverk och ledningsnät
Länsstyrelserna 1/
Generalläkaren 4b

Förbättrad rening i
avloppsreningsverk

BV: 3 000 000
BH: 3 000 000
NÖ: 26 000 000
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SÖ: 14 000 000
VH: 13 000 000

Nationellt: 138 000 000

Nationellt: 59 000 000
Enskilda avlopp
Kommunerna,
åtgärd 4 a och b

Förbättrad rening i
enskilda avlopp

BV: 2 000 000
BH:4 000 000
NÖ:21 000 000
SÖ: 29 000 000

BV: 27 000 000
BH:61 000 000
NÖ: 295 000 000
SÖ:407 000 000
VH: 370 000 000

VH:26 000 000
Nationellt: 82 000 000

Nationellt:1 160 000 000

Kostnadsfördelning och förorenaren betalar

I den sammanvägda konsekvensanalysen i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns en
fördelningsanalys av de kostnader som beskrivs i detta avsnitt. Nedan görs en kortfattad summering
av vilka aktörer som förväntas bära ovan redovisade kostnader samt i vilken mån principen om att
förorenaren betalar kan antas gälla för åtgärden.
Lantbruk

Principen om att förorenaren betalar gäller genom tillämpning av nitratdirektivet och relaterad
lagstiftning. I enlighet med regeringens beslut från oktober 2016 ska föreslagna åtgärderna i
huvudsak genomföras genom finansiering via landsbygdsprogrammet och LOVA. Inom
landsbygdsprogrammet finansieras åtgärderna inom lantbruket av anslag för vattenvårdande åtgärder
inom miljöinvesteringsstödet, företagsstödet inom investeringsstödet samt stöd för att anlägga
skyddszoner/anpassade skyddszoner.
För vissa åtgärder behövs dock delfinansiering från lantbruket (t.ex. strukturkalkning). Som framgår
av fördelningsanalysen bekostas dessa åtgärder i huvudsak med hjälp offentlig finansiering via statliga
myndigheter.
Enskilda avlopp

Åtgärder gällande enskilda avlopp bekostas av berörda fastighetsägare för såväl administrativa
kostnader kopplade till tillsyn och prövning som fysiska åtgärder för att förbättra reningen i berörda
anläggningar. Detta beror på att kommunen tar ut tillsynsavgift av den enskilde fastighetsägaren,
som även får stå för en eventuell prövningskostnad. Om avloppsanläggningen behöver åtgärdas är
det fastighetsägarens ansvar. Som framgår av fördelningsanalysen bärs således kostnader för åtgärder
i enskilda avlopp av hushållen och principen om att förorenaren betalar gäller därför för dessa
åtgärder.
Avloppsreningsverk

Som fördelningsanalysen beskriver antas åtgärder i avloppsreningsverk i huvudsak bekostas via en
höjd VA-taxa. Detta gäller både administrativa kostnader kopplade till tillsyn och prövning som
fysiska åtgärder för att förbättra reningen i berörda anläggningar. I fördelningsanalysen är dock
kostnaden för tillsyn och prövning gällande avloppsreningsverk fördelad på både enskild (hushållen)
och länsstyrelserna. Detta beror på att behovet av ökad tillsyn av olika verksamheter leder till ökade
kostnader för länsstyrelserna. Tillsynen ska som utgångspunkt vara en självfinansierad verksamhet
genom att tillsynsavgifter tas ut. För närvarande, och även historiskt sett, så är den tillsyn som utförs
av länsstyrelserna främst händelsestyrd. Länsstyrelsernas resurser för tillsyn av verksamheter och
åtgärder med påverkan på vattenmiljön används till den övervägande delen för att hantera den
händelsestyrda tillsynen, och bara till en liten del för egeninitierad, systematisk och planerad tillsyn.
Åtgärdsprogrammet innebär att åtgärdstakten inom fler områden behöver öka och att åtgärdsarbetet
behöver bli mer riktat och prioriterat. En ökad andel egeninitierad tillsyn är en förutsättning för att
länsstyrelserna ska kunna arbeta prioriterat och strategiskt med de vattenförekomster som behöver
åtgärdas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Detta leder även till ett behov av ökade
anslag från staten i motsvarande utsträckning, som möjliggör en prioritering av egeninitierad tillsyn.
Här finns en skillnad i jämförelse med kommunerna eftersom den tillsynsavgift som tas ut på
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kommunal nivå går direkt till den kommun som genomför tillsynen. Kommunerna har därför egen
styrning över hur mycket tillsyn som genomförs. Tillsynsavgiften som ska representera tillsynens
totala kostnader för kommunen bidrar till att en ökad tillsynstakt är självfinansierad. Länsstyrelsernas
tillsynsavgift går däremot in i statskassan och betalas tillbaka i form av anslag först nästa budgetår,
vilket innebär en fördröjning av finansieringen. Av denna anledning redovisas kostnader för
exempelvis tillsyn både för verksamhetsutövare och för länsstyrelserna eftersom avgiften innevarande
år innebär en kostnad för båda parter. En utökad tillsyn väntas leda till fler prövningsärenden. Av
detta skäl har även kostnader för en ökad prövning beräknats för både myndigheter och
verksamhetsutövare, även om detta inte är en åtgärd i åtgärdsprogrammet.

Referensalternativ – Utvecklingen 2021 utan åtgärdsprogram
Uppfyllandet av nationellt miljömål

Det finns flera nationella miljömål som är berörda av åtgärderna i denna konsekvensanalys men
framförallt är miljömålet ”Ingen övergödning” i fokus. Målet har preciserats enligt följande:
I den fördjupade utvärderingen 2015 konstaterades att miljökvalitetsmålet inte kommer att nås till
2020. Motiveringstexten beskriver att förändringar av insatser bör fokuseras på styrmedel och
åtgärder riktade mot jordbrukets utsläpp, men även inom andra sektorer krävs ytterligare insatser.
För att åtgärderna inom åtgärdsprogrammen ska få önskat genomslag i vattenmiljön krävs att
tillräckliga resurser avsätts. Sverige bör fortsätta att verka för höga ambitionsnivåer i det
internationella arbetet för att minska utsläpp av övergödande ämnen, exempelvis i arbetet med EU:s
jordbrukspolitik, EU:s luftvårdspolitik och inom HELCOM.
Åtgärder för BSAP och Havsmiljödirektivet

De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammen är inte tillräckliga för att nå åtgärdsbehovet i enlighet
med Baltic Sea Action Plan (BSAP) och havsmiljödirektivet. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
väntas resultera i en reducerad närsaltsbelastning motsvarande ca 80 ton fosfor respektive ca 540
ton kväve. Då har även åtgärder i Bottenhavets distrikt räknats in eftersom det är troligt att effekter
av åtgärder i Bottenhavet även kan ge en viss reduktion i egentliga Östersjön. De svenska betingen
gällande fosforreduktioner enligt BSAP motsvarar ca 530 ton. För kväve motsvarar de svenska BSAPbetingen ca 1600 ton.
Miljöproblemet till 2021

Den uppföljning som gjordes 2016 av de svenska miljökvalitetsmålen visar att miljömålet ”Ingen
övergödning” inte kommer att nås i tid till år 2020. Bedömningen är att målet inte kommer att
kunna nås med befintliga och beslutade åtgärder och styrmedel. I analysen av uppföljningen
konstateras att det de senaste åren inte skett tillräckliga insatser i samhället för att gynna miljötillståndet.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för förvaltningscykeln 2016-2021 pekas ut som en viktig del i
arbetet med att nå miljökvalitetsmålet. Utvecklingen gällande miljömålet Ingen övergödning bedöms
vara neutral, vilket innebär att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen av
miljötillståndet. Tillståndet i miljön bedöms fortfarande som allvarligt avseende övergödning
(Naturvårdsverket 2016).
Även Vattenmyndigheternas förvaltningsplan och åtgärdsprogram visar att övergödningsproblemet
inte minskar. Enskilda vattenförekomster visar dock förbättringar och i en studie av jordbruksåar,
utförd av Sveriges lantbruksuniversitet, påvisas att vissa förbättringar har uppnåtts i områden där
åtgärder varit som mest omfattande (Fölster et al., 2012). Att förbättringen inte syns tydligt kan bero
på flera orsaker, exempelvis att sediment med upplagrade näringsämnen frigörs. En annan förklaring
är att återhämtningen i miljön går långsamt även där åtgärder har genomförts. En viktig orsak, i
synnerhet för fosfor, är att åtgärder inte genomförts i den omfattning som är nödvändigt. Få nya
styrmedel som påtagligt påverkar utsläppen av fosfor har tillkommit under den förvaltningscykel som
inleddes 2009.
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Påverkanskällorna till 2021

Cirka 2 300 vattenförekomster når inte god ekologisk status till följd av höga halter av näringsämnen.
Jordbruket bidrar till tillförsel av näringsämnen. Åtgärder som leder till minskad tillförsel av
näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet behöver därför
genomföras. Utsläppen av, framförallt, fosfor via avloppsreningsverken behöver också minska. Det
gäller även utsläpp av kväve och fosfor från bräddningar i reningsverk och avloppsledningsnät som
står för en inte obetydlig del av reningsverkens totala utsläpp. Variationen mellan reningsverk är
dock stor. Även enskilda avlopp står, särskilt lokalt, för en belastning av kväve och fosfor .De
påverkanskällor som är relevanta i ett större perspektiv är jordbruk, avloppsreningsverk, enskilda
avlopp, dagvatten, industri, skogsbruk och fiskodling.
Tabell 2.3. Sammanfattning av referensalternativet för övergödning, utvecklingen till 2021 utan
åtgärdsprogram
Utveckling till 2021/Bedömning
Nationellt miljömål

Ingen övergödning: Kommer inte att nås till 2020 med dagens beslutade
och befintliga styrmedel och åtgärder.

Antal vattenförekomster
som inte når god status

Totalt i Sverige: 2310 vattenförekomster
Bottenviken: 141 vattenförekomster
Bottenhavet: 318 vattenförekomster
Norra Östersjön: 667 vattenförekomster
Södra Östersjön: 573 vattenförekomster
Västerhavet: 611 vattenförekomster

Miljöproblemet

Problemen kommer kvarstå i så gott som oförändrad omfattning.
Fördröjning av åtgärdernas effekter i naturen förstärker denna prognos
ytterligare.

Jordbruk

Produktionen väntas minska fram till 2021. Utan åtgärdsprogram kommer
miljöåtgärder genomföras i samma takt som i dag genom beslutat
landsbygdsprogram. Utsläppen av kväve och fosfor beräknas minska med
mindre än fem procent, främst på grund av minskad produktion i norra
Sverige och skogsbygd i södra Sverige. I andra områden kommer
produktionen att öka.

Avloppsreningsverk
och avloppsledningsnät

Antalet anslutna personer till större avloppsreningsverk beräknas öka
ytterligare medan de mindre avloppsreningsverken förväntas minska.
Åtgärdstakten bedöms vara oförändrad, gentemot dagens och drivs till stor
del genom egna initiativ och prövning/tillsyn.

Enskilda avlopp

Antalet enskilda avlopp väntas minska under perioden på grund av ökad
urbanisering och att fler ansluter sig till kommunala avloppsledningsnät.
Åtgärdstakten kommer att ligga kvar på 1-2 procent.

Industri

Många industrisektorer väntas ha tillväxt under perioden. Utsläppen
minskar något, trots ökad produktion.
Nya bestämmelser om bästa möjliga teknik inom massaindustrin, samt
även i petroleumindustrin, kommer sannolikt att innebära reduktioner.

Dagvatten

Urbanisering leder till större belastning. Många kommuner arbetar aktivt
med frågan, vilket leder till viss minskning av utsläpp

Fiskodling

Tillväxten har lokalt varit omfattande, troligen fortsatt tillväxt med ökande
utsläpp som följd.

Skogsbruk

Oförändrade utsläppsnivåer från skogsbruk.
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Kostnader för åtgärder för minskad övergödning avseende lantbruket
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende lantbruket. Se
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt åtgärdsbiblioteket i VISS (VISS 2016) för en utförligare
beskrivning av åtgärderna.
Jordbruksverket, åtgärd 1: Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och
rådgivningsverksamheten inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-20201,
fokusområde 4B för, att minska växtnäringsförluster till områden där det finns risk att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Det innebär att
Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna senast vid den tidpunkten ska ha identifierat
vilka områden som berörs av åtgärden och att rådgivning bedrivs i syfte att bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Jordbruksverket, åtgärd 4: Jordbruksverket ska inom ramen för Landsbygdsprogrammet särskilt
uppmärksamma åtgärderna
a) strukturkalkning
b) kalkfilterdike
c) anpassad skyddszon
d) skyddszon
e) våtmark
f) fosfordamm, och
g) tvåstegsdiken
för att dessa ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Jordbruksverket, åtgärd 5: Jordbruksverket ska vidareutveckla sin vägledning för den egenkontroll
som jordbruksföretag ska utföra med utgångspunkt i 26 kap. 19 § miljöbalken och 6 §
egenkontrollförordningen (1998:901). Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Arbetet ska genomföras tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska
undersökning och Naturvårdsverket.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Jordbruksverket, åtgärd 6: Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för
länsstyrelser, kommuner och företag för att minska växtnäringsförluster till och påverkan från
användning av växtskyddsmedel på vattenförekomster så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Länsstyrelserna, åtgärd 6: Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet
för att minska växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det
finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Länsstyrelserna, åtgärd 7: Länsstyrelserna ska utveckla sin tillsynsvägledning till kommunerna så
att de kan ställa de krav som behövs för att minska växtnäringsförluster och förluster av
växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets genomförande och ska sedan
genomföras kontinuerligt.
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Länsstyrelserna, åtgärd 5c: Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden inom sina
respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa att åtgärderna i planerna genomförs
och följs upp. Åtgärdsplanerna ska ha fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsplanerna ska särskilt innehålla strategier för:
a) länsstyrelsens vägledning av kommunernas översiktsplanering,
b) samverkan med Trafikverket, Generalläkaren och kommunerna om de åtgärder
som dessa behöver vidta för att öka vandringsbarheten för fisk och andra
vattenlevande organismer vid vägpassager över vatten,
c) hur behovet av åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten kan vägas
in och samordnas med arbetet med prioritering av stöd, ersättningar och
rådgivningsinsatser inom landsbygdsprogrammet, och
d) de avrinningsområden som är påverkade av vattenkraftverksamheter.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan
genomföras kontinuerligt.
Kommunerna, åtgärd 2a: Kommunerna ska bedriva tillsyn så att
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar,
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas
på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Åtgärdsbehov

Fler än 2300 vattenförekomster i Sverige når inte god ekologisk status till följd av höga halter av
näringsämnen. Jordbruket bidrar till tillförsel av näringsämnen. Åtgärder som leder till minskad
tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet behöver
därför genomföras. Kompetensutveckling och rådgivning behövs för att behovsanpassa användningen
av växtnäring för växtodling och få till stånd lämpliga åtgärder inom jordbruket för att minska
övergödningen. Den behövs också för att öka anslutningen till miljöförbättrande ersättningar och för
att bidra till att åtgärder genomförs så att de får bästa möjliga effekt. Kompetensutveckling och
rådgivning är också viktig eftersom växtnäringsfrågorna inom jordbruket är komplexa då det ofta rör
sig om diffusa utsläpp och förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel
vad gäller jordart, klimat och produktionsinriktning. Rådgivning behövs för att få till stånd lämpliga
åtgärder inom jordbruket för att minska övergödningen. Den behövs också för att öka anslutningen
till miljöförbättrande ersättningar och för att bidra till att åtgärder genomförs så att de får bästa
möjliga effekt.
Kostnader för administrativa åtgärder

Vid beräkning av de administrativa kostnaderna för åtgärder för minskad övergödning avseende
lantbruket har ett antal antagande och schabloner använts. Exempel på sådana är bland annat
handläggningstid för ett ärende och antal hektar per ärende. Nedan presenteras de övergripande
principerna för hur administrativa kostnader beräknats. Se Gyllström et al, 2016 samt VISS 2016 för
en utförligare beskrivning av metoder och principer. Kostnaderna sammanfattas även i tabell 2.1 i
inledningen till detta avsnitt.
För Jordbruksverket, åtgärd 1/Länsstyrelserna åtgärd 6 fungerar landsbygdsprogrammet som
styrmedel. Kostnader för rådgivning- och kompetensutveckling inom ramen för Greppa Näringen
baseras på åtgärdsbehovet per distrikt. Åtgärden syftar till att minska växtnäringsförluster till
områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan
påverkan. Kostnaden uppskattas till ca 220 miljoner kronor. Det är ett väntat resultat att största
delen av denna åtgärd berör de tre södra distrikten i större utsträckning än de norra. Som framgår
av tabell 2.3 har dessa distrikt fler vattenförekomster som inte når god ekologisk status till följd av
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övergödningsproblematik. Enligt tabell 2.1 gäller en större andel av samtliga lantbruksåtgärder därför
Norra Östersjöns, Södra Östersjöns samt Västerhavets distrikt.
Även för Jordbruksverket åtgärd 4 a-g är landsbygdsprogrammet styrande för åtgärderna.
Landsbygdsprogrammet och LOVA-stödet finansierar de fysiska åtgärder som motsvaras av
Jordbruksverket åtgärd 4. De administrativa kostnader som följer av Jordbruksverket åtgärd 4 är
administrativa kostnader för lantbruket för att söka och administrera stöd samt stödadministration
och rådgivningskostnader för myndigheter. Av detta följer att de administrativa kostnaderna per
distrikt motsvarar åtgärdsbehovet. Distriktsanpassningen har gjorts schablonmässigt baserat på
åtgärdsbehoven per distrikt med hjälp av uppgifter från VISS. Beräkning av dessa administrativa
kostnader beskrivs nedan. Därefter följer en beskrivning av de kostnader för fysiska åtgärder som de
administrativa åtgärderna väntas leda till.
Jordbruksverket åtgärd 4a, Strukturkalkning

Administrativa kostnader för strukturkalkning medfinansieras av den enskilde lantbrukaren till 60
procent. Övriga kostnader täcks av stöd som kan sökas från LOVA respektive landsbygdsprogrammet.
De administrativa kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens livslängd på 15 år med en
diskonteringsränta på 4 procent. Administrativa kostnader för Jordbruksverket åtgärd 4a beräknas
totalt till cirka 13,8 miljoner kronor för förvaltningscykeln.
Jordbruksverket åtgärd 4b, Kalkfilterdiken

Administrativa kostnader för anläggning av kalkfilterdiken täcks till största delen av stöd via
landsbygdsprogrammet, utanför nitratkänsliga områden krävs dock 10 procents medfinansiering från
lantbrukaren. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens livslängd på 15 år med en
diskonteringsränta på 4 procent. Administrativa kostnader för Jordbruksverket åtgärd 4b beräknas
totalt till cirka 3, 4 miljoner kronor för förvaltningscykeln.
Jordbruksverket åtgärd 4c/d, Anpassad skyddszon/ skyddszon

Administrativa kostnader för anläggning av anpassade skyddszoner/ skyddszoner täcks av stöd via
landsbygdsprogrammet. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens livslängd 5 år med
en diskonteringsränta på 4 procent. Administrativa kostnader för Jordbruksverket åtgärd 4c/d
beräknas totalt till cirka 0,1 miljoner kronor för förvaltningscykeln.
Jordbruksverket åtgärd 4e, Våtmarker

Administrativa kostnader för anläggning av fosfordammar täcks till största delen av stöd via
landsbygdsprogrammet, utanför nitratkänsliga områden krävs dock 10 procents medfinansiering från
lantbrukaren. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens uppskattade livslängd på 30
år med en diskonteringsränta på 4 procent. Administrativa kostnader för Jordbruksverket åtgärd 4e
beräknas totalt till cirka 3, 2 miljoner kronor för förvaltningscykeln.
Jordbruksverket åtgärd 4f, Fosfordamm

Administrativa kostnader för anläggning av fosfordammar täcks till största delen av stöd via
landsbygdsprogrammet, utanför nitratkänsliga områden krävs dock 10 procents medfinansiering från
lantbrukaren. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens livslängd på 30 år med en
diskonteringsränta på 4 procent. Administrativa kostnader för Jordbruksverket åtgärd 4f beräknas
totalt till cirka 0,6 miljoner kronor för förvaltningscykeln.
Jordbruksverket åtgärd 4g, Tvåstegsdiken

Administrativa kostnader för anläggning av tvåstegsdiken täcks till största delen av stöd via
landsbygdsprogrammet, utanför nitratkänsliga områden krävs dock 10 procents medfinansiering från
lantbrukaren. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över 30 år med en diskonteringsränta på 4
procent. Administrativa kostnader för Jordbruksverket åtgärd 4g beräknas totalt till cirka 0,5
miljoner kronor för förvaltningscykeln.
Jordbruksverket åtgärd 5 och 6 innebär att ta fram en vägledning för egenkontroll för
jordbruksföretag respektive en vägledning för kommuner, länsstyrelser och företag för att minska
växtnäringsförluster till och påverkan från användning av växtskyddsmedel på vattenförekomster. Den
administrativa kostnaden för denna typ av åtgärd har beräknats till 500 000 kronor per vägledning.
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Administrativa kostnader Länsstyrelserna 5c och Kommunerna 2a har inte beräknats.
Kostnader för fysiska åtgärder

Nedan beskrivs kostnaderna för de fysiska åtgärder som Jordbruksverket åtgärd 4 a-g väntas leda till.
Vid beräkning av kostnaderna för fysiska åtgärder för minskad övergödning avseende lantbruket har
ett antal antagande och schabloner använts. Ett antagande som gjorts är exempelvis att alla
investeringar görs år noll, dvs. i början av varje förvaltningscykel. Se Gyllström et al, 2016 samt VISS
2016 för en utförligare beskrivning av metoder och principer för kostnadsberäkningarna.
Distriktsanpassningen har gjorts schablonmässigt baserat på åtgärdsbehoven per distrikt med hjälp
av uppgifter från VISS. Nedan presenteras de övergripande principerna för hur administrativa
kostnader beräknats. Kostnaderna sammanfattas även i tabell 2.1 i inledningen till detta avsnitt. Precis
som för de administrativa kostnaderna kan det utläsas från tabell 2.1 att de fysiska åtgärderna berör
de tre södra distrikten i större utsträckning än de norra.
Jordbruksverket åtgärd 4a, Strukturkalkning

Kostnader för den fysiska åtgärden strukturkalkning medfinansieras av den enskilde lantbrukaren till
60 procent. Övriga kostnader täcks av stöd som kan sökas från LOVA respektive
landsbygdsprogrammet. Dessa kostnader är beräknade som annuiteter över åtgärdens livslängd på 15
år med en diskonteringsränta på 4 procent. Cirka 65 000 hektar mark beräknas vara aktuella för
strukturkalkning. En kostnadsschablon på 5870 kronor per hektar har använts. Kostnaderna beräknas
till totalt cirka 12,9 miljoner kronor per år. Åtgärden innebär kostnader för staten men för den
enskilde lantbrukaren ger åtgärden en möjlig nettointäkt. Detta eftersom strukturkalkning medför
positiva produktionshöjande effekter. Dessa effekter omfattar exempelvis jämnare och högre skördar,
minskat behov av jordbearbetning samt mindre dragkraftsbehov och därmed mindre bränsleåtgång
vid jordbearbetning. Intäkten är beräknad till cirka 300 kronor per hektar och år (Gyllström et al
2016 och VISS 2016).
Jordbruksverket åtgärd 4b, Kalkfilterdiken

Kostnader för anläggande av kalkfilterdiken är beräknade som annuiteter över åtgärdens beräknade
livslängd på 15 år med en diskonteringsränta på 4 procent. Utanför nitratkänsliga områden krävs 10
procents medfinansiering från lantbrukaren. Övriga kostnader täcks av stöd via
landsbygdsprogrammet. Cirka 1 400 hektar mark beräknas vara aktuella för anläggande av
kalkfilterdiken. En kostnadsschablon på 7000 kronor per hektar har använts (Gyllström et al 2016
och VISS 2016). Kostnaderna beräknas totalt till cirka 0,9 miljoner kronor per år.
Jordbruksverket åtgärd 4c/d, Anpassad skyddszon/ skyddszon

Kostnader för anläggande av anpassade skyddszoner / skyddszoner finansieras av stöd via
landsbygdsprogrammet. Cirka 46 hektar mark beräknas vara aktuella för anläggande av anpassade
skyddszoner/skyddszoner. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens beräknade
livslängd på 5 år med en diskonteringsränta på 4 procent. Kostnaderna beräknas totalt till cirka 0,5
miljoner kronor per år.
Jordbruksverket åtgärd 4e, Våtmarker

Kostnader för anläggande av våtmarker finansieras till största delen av stöd via
landsbygdsprogrammet, utanför nitratkänsliga områden krävs dock 10 procents medfinansiering från
lantbrukaren. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens beräknade livslängd på 30 år
med en diskonteringsränta på 4 procent. Cirka 1 200 hektar mark beräknas vara aktuella för
anläggande av våtmarker. En kostnadsschablon på 200 000 kronor per hektar har använts. Ett
produktionsbortfall på 60 procent på åkermark ingår också i beräkningarna (Gyllström et al 2016 och
VISS 2016). Kostnaderna beräknas totalt till cirka 25 miljoner kronor per år.
Jordbruksverket åtgärd 4f, Fosfordamm

Kostnader för anläggande av fosfordammar finansieras till största delen av stöd via
landsbygdsprogrammet, utanför nitratkänsliga områden krävs dock 10 procents medfinansiering från
lantbrukaren. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens beräknade livslängd på 30 år
med en diskonteringsränta på 4 procent. Cirka 40 hektar mark beräknas vara aktuella för anläggande
av fosfordammar. En kostnadsschablon på 400 000 kronor per hektar har använts. Ett
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produktionsbortfall på 60 procent på åkermark ingår också i beräkningarna (Gyllström et al 2016 och
VISS 2016). Kostnaderna beräknas totalt till cirka 1,3 miljoner kronor per år.
Jordbruksverket åtgärd 4g, Tvåstegsdiken

Kostnader för anläggande av tvåstegsdiken finansieras till största delen av stöd via
landsbygdsprogrammet, utanför nitratkänsliga områden krävs dock 10 procents medfinansiering från
lantbrukaren. Kostnaderna är beräknade som annuiteter över åtgärdens beräknade livslängd på 30 år
med en diskonteringsränta på 4 procent. Cirka 21 000 hektar mark beräknas vara aktuella för
anläggande av fosfordammar. Kostnaderna beräknas totalt till cirka 1,2 miljoner kronor per år.

Kostnader för åtgärder avseende avloppsreningsverk
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende avloppsreningsverk. Se
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt åtgärdsbiblioteket i VISS (VISS 2016) för en utförligare
beskrivning av åtgärderna.
Naturvårdsverket, åtgärd 1: Naturvårdsverket ska identifiera behov av ökad tillämpning och ändring
av befintliga styrmedel, samt behov av nya styrmedel och vägledning, i syfte att förbättra
förutsättningarna för att minska utsläppen av fosfor och kväve samt prioriterade och särskilda
förorenande ämnen via avloppsreningsverk och avloppsledningsnät.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen
och andra berörda centrala myndigheter, samt med länsstyrelser och kommuner.
Åtgärden ska vara påbörjad senast ett år efter åtgärdsprogrammets fastställande och sedan
genomföras löpande.
Länsstyrelserna, åtgärd 1: Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med
beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att
det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras med stöd av de åtgärdsplaner som ska utarbetas enligt Länsstyrelsernas
åtgärd 5.
Åtgärden ska i förekommande fall genomföras i samverkan med Trafikverket, Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och berörda kommuner.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Generalläkaren, åtgärd 4: Generalläkaren ska inom ramen för sin tillsyn och/eller tillståndsprövning
a) av enskilda avlopp ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
b) av reningsverk och avloppsledningsnät se till att det ställs krav på ökad rening
eller på annat sätt minskade utsläpp där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att
utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från
a) avloppsledningsnät och
b) avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.
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Åtgärdsbehov

Utsläppen av fosfor via avloppsreningsverk, bräddningar i reningsverk och avloppsledningsnät
behöver minska. Bräddningar och utsläpp från avloppsledningsnätet (inklusive ledningsnät för
dagvatten) orsakar tillförsel av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen till
vattenmiljön som kan bidra till betydande påverkan i vattenförekomster.
I Sverige finns det ungefär 480 större avloppsreningsverk. De flesta i södra Sverige. I de större
städerna finns de största verken med flest anslutna personer. Stockholm, Göteborg och Malmö
beräknas stå för 35 procent av antalet personer anslutna till avloppsreningsverk. Utav Sveriges 7,7
miljoner personer som är anslutna till ett avloppsledningsnät uppskattas mer än 95 procent vara
anslutna till ett större avloppsreningsverk. En ökande urbanisering leder också till en ökning av
antalet personer som är anslutna till ett kommunalt ledningsnät fram till 2021.
Idag sker prövning och tillsyn i stor utsträckning av större reningsverk medan kraven på de mindre
reningsverken inte har utvecklats i samma omfattning. Gränsen mellan mindre och större reningsverk
går vid 2 000 anslutna personer (personekvivalenter). Miljöpåverkan på vattenmiljöerna kopplat till
näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen från mindre reningsverk är inte
omfattande totalt sett, men på vattenförekomstnivå kan ett mindre reningsverk vara en viktig orsak
till att god ekologisk och kemisk status inte uppnås. Avloppsreningsverk regleras av befintlig
lagstiftning i förhållande till miljökvalitetsnormerna. Åtgärder som behöver vidtas är således en
konsekvens av redan implementerad lagstiftning. Det konstateras att det föreligger ett
åtgärdsunderskott i förhållande till miljökvalitetsnormerna.
Kostnader för administrativa åtgärder

Kostnader för tillsyn och prövning har beräknats 182 avloppsreningsverk med hjälp av
schablonkostnader från Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32). En utökad tillsyn väntas leda till
fler prövningsärenden. Av detta skäl har även kostnader för en ökad prövning beräknats. Kostnaderna
för tillståndsprövning för större reningsverk är generellt högre än för de mindre. Kostnaden för
tillståndsprövning av de 79 större avloppsreningsverken beräknas till cirka 110 miljoner kronor för
förvaltningscykeln. Motsvarande beräkning för de 103 mindre reningsverken är cirka 40 miljoner
kronor. Kostnaden för tillsyn är cirka 1,5 miljoner för de större avloppsreningsverken respektive för
de mindre verken.
Kostnader för fysiska åtgärder

Det finns många åtgärder som är relevanta för avloppsreningsverk. Allt ifrån förbättrade styrsystem
och processoptimering till helt nya reningssteg. I åtgärdsanalysen har ett tjugotal olika
standardiserade åtgärder anpassats efter aktuellt utsläpp och befintlig teknik, i den mån tillgänglig
data funnits. Om data inte funnits tillgänglig har genomsnittsåtgärder använts. Utgångspunkt i
åtgärdsanalysen för större avloppsreningsverk har varit att uppnå 0,1 mg fosfor per liter utsläpp. Om
denna utsläppsnivå är rimlig på ett enskilt verk, samt utformning av begränsningsvärden, kommer att
bedömas vid miljöbalksprövning. Analysen visar att åtgärderna behövs vid cirka 180
avloppsreningsverk. Detta motsvarar investeringskostnader på i genomsnitt drygt 16 miljoner per
avloppsreningsverk för en investering med trettio års livslängd. Kostnader för dessa åtgärder har
beräknats till totalt 138 miljoner kronor per år.

Kostnader för åtgärder för enskilda avlopp
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende enskilda avlopp. Se
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt åtgärdsbiblioteket i VISS (VISS 2016)för en utförligare
beskrivning av åtgärderna.
Kommunerna, åtgärd 4: Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp,
genom:
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas.
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Åtgärden ska påbörjas omgående och vara vidtagen senast fem år efter åtgärdsprogrammets
fastställande.
Åtgärdsbehov

Idag utövas inte tillsyn i den utsträckning som krävs för att enskilda avlopp ska åtgärdas i en takt
som gör att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.. Kommunernas återrapportering till
vattenmyndigheterna visar dock att förbättringar sker på området. Drygt hälften av Sveriges
kommuner rapporterar att kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå
för enskilda avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.
En utredning från Havs- och vattenmyndigheten 2013 visar att kommunerna behöver utöka tillsynen
för att en hållbar åtgärdstakt ska nås (Havs- och vattenmyndigheten, 2013c). Åtgärdsanalysen har
identifierat ett behov av att uppgradera cirka 120 000 avlopp till normal skyddsnivå samt cirka
40 000 avlopp till högskyddsnivå till år 2021 för att miljökvalitetsnormerna ska följas.
Tabell 1.4. Åtgärdsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna.
Distrikt

Antal avlopp till normal
skyddsnivå för att följa
miljökvalitetsnormerna till 2021

Antal avlopp till hög skyddsnivå
för att följa
miljökvalitetsnormerna till 2021

Västerhavet

32 000

17 000

S. Östersjön

43 000

14 000

N. Östersjön

33 800

7 200

Bottenhavet

7 700

1 100

Bottenviken

2 600

1 100

Totalt Sverige

119 100

40 400

Åtgärdsbehov

119 100

40 400

Kostnader för administrativa åtgärder

Kostnader för tillsyn och prövning har beräknats för cirka 147 000 enskilda avlopp. 13 000 avlopp har
räknats bort eftersom dessa utgör referensalternativet och åtgärdas med dagens åtgärdstakt. För att
miljökvalitetsnormen ska kunna följas behöver således ytterligare 147 000 enskilda avlopp åtgärdas.
En utökad tillsyn väntas leda till fler prövningsärenden. Av detta skäl har även kostnader för en ökad
prövning beräknats. Kostnader för inventering, tillsyn samt all handläggning och eventuella
föreläggande har beräknats med hjälp av schabloner från Havs- och Vattenmyndighetens
regeringsuppdrag om enskilda avlopp (Havs- och vattenmyndigheten, 2013c). Från samma rapport
har schabloner hämtats för att beräkna kostnaderna för eventuell prövning av anmälan alternativt
tillståndsärenden. Kostnaden för tillsyn beräknas till totalt cirka 470 miljoner kronor för
förvaltningscykeln. Motsvarande kostnad för prövning uppskattas till totalt cirka 940 miljoner kronor.
Kostnader för fysiska åtgärder

Kostnaden för att åtgärda ett enskilt avlopp till normal eller hög skyddsnivå beror på befintlig
reningsteknik. Med hjälp av uppgifter om den befintliga reningstekniken har kostnader för att
åtgärda enskilda avlopp upp till normal eller hög skyddsnivå beräknats. Dessa kostnader uppskattas
till cirka 1 160 miljoner kronor per år.
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Kostnader för åtgärder för internbelastade sjöar
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende intern belastade sjöar.
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 7: Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla vägledning,
rådgivning och information om hur åtgärder kan genomföras i syfte att minska internbelastningen
och halterna av näringsämnen i vattenförekomster med internbelastning där det behövs för att
bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Myndigheten ska också verka för en långsiktig
etablering av näringsreducerande åtgärder direkt i sjöar och kustvatten och uppföljning av
åtgärdernas effektivitet.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Åtgärdsbehov

Över 2 300 vattenförekomster i Sverige når inte god ekologisk status till följd av övergödning och
höga halter av fosfor är en av de främsta orsakerna till detta. Historiska utsläpp av fosfor från främst
punktkällor finns lagrade i sediment och orsakar internbelastning som behöver åtgärdas för att god
ekologisk status ska kunna nås. Lokalt och regionalt kan internbelastningen vara en betydande
påverkanskälla, framförallt i anslutning till tätorter och i områden med jordbruksmark (Huser et al.
2016). Det är ofta oklart hur stort bidraget är for specifika vattenförekomster och vilka åtgärder som
är mest lämpade lokalt.
Kostnader för administrativa åtgärder

För denna åtgärd har en kostnad för vägledning och rådgivning beräknats. Den uppskattas till 1
miljon kronor för förvaltningscykeln. Se bilaga Arbetssätt och metoder i Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram för beskrivning av metoderna för analys, antaganden och schablonvärden.

Konsekvensanalys av åtgärder mot förändrade habitat genom
fysisk påverkan
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner inom miljöproblemet förändrade habitat genom fysisk påverkan. Avsnittet sammanfattar
möjliga konsekvenser av åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka styrmedel som
myndigheter och kommuner väljer, hur de tillämpas och vilka fysiska åtgärder de leder till.
Inledningsvis tas samhällets nyttor av minskad fysisk påverkan upp, sedan redovisas kostnader för så
kallade administrativa åtgärder, det vill säga hur olika styrmedel nyttjas eller utvecklas. Även
kostnaderna för de fysiska åtgärder som detta åtgärdsprogram kan komma att leda till beskrivs.
Därefter ges en mer ingående analys per sektor/påverkanskälla med tillhörande administrativa och
fysiska åtgärder.

Samhällsekonomisk nytta av förbättrad vattenkvalitet
Trots att det är förenat med vissa svårigheter, är det viktigt att göra en uppskattning av värdet på
nyttan, då tidigare empiri visat att det finns betydande nyttor förknippade med att minska fysisk
påverkan i våra vattendrag. De uppskattade värdena på nyttan har till syfte att väga kostnaderna
(negativa konsekvenser) mot de positiva konsekvenserna (nyttan) av att genomföra åtgärder. Detta
anförs bland annat i vattenförvaltningsförordningen, men är även viktigt för att åtgärdsmyndigheter
ska fatta samhällsekonomiskt effektiva beslut. En del åtgärdsprojekt har genomförts med syfte att
miljöanpassa vattenkraften, men i dessa görs sällan värderingar av projektets positiva ekonomiska
effekter avseende dessa åtgärder. Orsakerna att detta inte genomförs är sannolikt resurs- och
kunskapsbrist, liksom att det ofta inte gått tillräcklig tid sedan åtgärderna genomfördes (och effekter
av de åtgärder som analyseras här kan förväntas uppstå först på lite längre sikt), samt att
uppföljningen av åtgärdernas effekter på biologi och samhälle ofta är bristfällig.
Utöver den förväntade miljönyttan innebär genomförandet av åtgärder i syfte att nå god status i
fysiskt påverkade vatten ett ökat värde exempelvis för:



Turism- och besöksnäring
Yrkes- och sportfiske
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Arbetsmarknaden
Hälsa
Miljönytta

Regleringar av vatten till förmån för till exempel vattenkraftsproduktion innebär nästan alltid
förändringar av en vattenförekomsts fysiska karaktär. Detta leder vanligtvis till en förändrad
landskapsbild och förändrade livsbetingelser för såväl vatten- som landlevande organismer och
vegetation och därmed en minskad biologisk mångfald. Effekterna av dessa hydromorfologiska
förändringar påverkar särskilt fisk, fågel, bottenlevande djur och strandvegetation, vilka här betraktas
som miljöattribut. En rad miljöförbättrande åtgärder såsom minimitappning och anläggande av
fiskväg kan genomföras för att minska påverkan på dessa miljöattribut, vilket även kan uttryckas som
nyttan av att genomföra dessa åtgärder.
Vid ekonomisk värdering av att nå god status genom de åtgärder som föreslås i
åtgärdsprogrammet är ekosystemtjänstbegreppet viktigt, vilket innebär att alla ekosystemtjänster som
vattenförekomsten tillhandahåller och som kan komma att påverkas av åtgärden ska identifieras.
Begreppet ekosystemtjänster beskriver de varor och tjänster som ekosystemen tillhandahåller och
som ger förutsättningar för mänskligt liv. (Magnusson et al, 2014). Genomförandet av fysiska
åtgärder som föreslås för fysisk påverkan i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för vatten leder till
bättre fungerande ekosystem (till exempel sjöar och vattendrag) som kan ge en ökad tillgång på
följande ekosystemtjänster:



Fisk, vattenlevande organismer och dess möjligheter till förflyttning, uppehållande
och recirkulation av näringsämnen samt rekreation,
turism och fiske

Fysiska åtgärder kan dessutom leda till en ökad tillgång på ytterligare ekosystemtjänster förutom den
direkta effekten av åtgärden.
De föreslagna fysiska åtgärderna syftar till att skapa en mer miljöanpassad vattenkraftsverksamhet.
Åtgärder såsom minimitappning och fungerande fiskvägar kan ge en ökad acceptans för
vattenkraften från de intressen som har målkonflikter med denna verksamhet. Med en ökad
acceptans blir det lättare att framhäva vikten av vattenkraftproduktion som en förnyelsebar
energikälla. Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen kan en miljöanpassning av befintlig svensk
vattenkraft innebära investeringar på cirka 900 miljoner kronor per år under 20 års tid
(Naturskyddsföreningen, 2015). Dessa investeringar förväntas ge arbeten för bland annat projekterare,
konsulter, byggbolag och företag som säljer byggmaterial och tillverkar olika tekniska lösningar.
Dessa ökade arbetstillfällen förväntas främst i glesbygd.
Exempel på värderingsstudier

Det finns ett flertal studier som har värderat miljöförbättringarna av miljöanpassad vattenkraft i syfte
att nå god ekologisk status, alternativt god ekologisk potential.
Värdering av sportfiske och turism

Ökad tillgång på fisk och möjligheter till ökad turism är tydliga ekosystemtjänster som fysiska
åtgärder för att förbättra konnektivitet och morfologi i våra vatten kan bidra till. Även en mer
miljöanpassade reglering av flöden i vattendrag skulle gynna fiskbestånden. Sportfiske är en
betydelsefull fritidsaktivitet i Sverige och sportfiskare är beredda att betala för tillgång till fisk
(Paulrud, 2004). Sportfiske genererar intäkter dels från fiskekort, restaurangverksamhet och boende i
anslutning till området.
Sorsele kommun omsatte totalt 72 miljoner kronor inom besöksnäringen år 2011 vilket gav
sysselsättning för 59 anställda på helårsbasis (RESURS AB, 2011). Totala antalet gästnätter beräknades
till cirka 50 000 och av dessa bedöms ungefär 30 procent härstamma från perioden juni till
september, det vill säga när sportfisket bedrivs. Ungefär 75-80 procent av gästnätterna under den
perioden bedöms i sin tur komma från sportfiskande besökare längs Vindelälven med biflöden
(Jonsson, 2015).
Enligt en studie av finska Naturresursinstitutet (Naturresursinstitutet, 2015) fångades 147 ton lax i
Torne älv 2014, vilket är en flerdubbling jämfört med den genomsnittliga fångsten på 2000-talet.
Även antalet fiskare som löste tillstånd för spöfiske ökade jämfört med 2000-talet och en stor andel
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(86 procent) kom från andra orter. Sammanlagt generade sportfisket genom turism- och
besöksnäringen ca 53 miljoner kronor till området under 2014.
Utöver sportfiske och fisketurism i sig har dessutom attraktiva utemiljöer och möjlighet till
rekreation visat sig ha en positiv inverkan på människors hälsa (Jonsson, 2015). I förlängningen kan
detta ge en positiv effekt för folkhälsan. Även för boende kring vattendrag och sjöar är värdet av
friska och naturliga vatten stort och betalningsviljan har visat sig vara hög.
Värderingsstudier i vattenkraftpåverkade vatten

I en studie av Naturvårdsverket (2006) värderades hydromorfologiska förändringar relaterade främst
till vattenkraftsproduktion. Genom ovan nämnda miljöattribut beräknades värdet av
konnektivitetsförändringar såsom utrivning av vandringshinder, förändrad hydrologisk regim och
förändrat vattenstånd. 1 500 slumpmässigt utvalda individer i Sverige fick möjlighet att delta i en
enkätundersökning. Utifrån inkomna svar skattades betalningsviljan för en kombination av de olika
attributen till maximalt 1 700 kronor per hushåll och år.
Johansson och Kriström (2011) har studerat betalningsviljan för att öka flödet i Klumpströmmen som
är en flodarm i Ljusnan, där Dönje kraftstation ligger. Ett ökat flöde skulle dels förbättra
lekförhållanden för fiskyngel men även förbättra de ekologiska förhållandena i vattnet samt öka de
estetiska värdena på platsen, vilket i sig kan gynna turism- och besöksnäringen. Medelbetalningsviljan
för ett ökat vattenflöde i Klumpströmmen skattades i studien till cirka 300 kronor per hushåll och år
över en femårs-period. 13 000 hushåll i Bollnäs kommun tillfrågades och den totala betalningsviljan
beräknades till 18 miljoner kronor (Johansson och Kriström, 2013). Samma författare genomförde en
enkät till boende i kommunerna kring Ljusnan (Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Härjedalen)
(Johansson och Kriström, 2012). I förslaget fick respondenterna ta ställning till utrivning av de två
nedersta kraftverken i Ljusnan samt installerandet av turbiner i det befintliga kraftverket Laforsen.
Förslaget innebär att kraftproduktionen tryggas, den biologiska mångfalden ökar, fiskvandring (av
lax) möjliggörs, den naturliga reproduktionen stimuleras och sportfisket och andra sociala aktiviteter
förbättras. De som svarade på enkäten var övervägande positiva till resultatet. Beräkningar visar att
nuvärdet av intäkter från förslaget hamnar i intervallet 2,5–5,6 miljarder kronor, vilket är större än
den beräknade investeringskostnaden på två miljarder kronor.

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
Vattenmyndigheter har i detta avsnitt utgått från beräkningsmodeller vilka beskrivs i
Naturvårdsverkets metodbeskrivning för samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
I tabellerna nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna mot förändrade habitat
genom fysisk påverkan. Med avseende på administrativa åtgärder redovisas de totala kostnaderna för
denna förvaltningscykel (2015-2021). De administrativa kostnader som redovisas som kompletterande
behov och som inte ryms inom befintlig lagstiftning är de som bedömts som en explicit konsekvens
av åtgärdsprogrammet. Kostnader som redovisas som ”grundläggande åtgärd som ej genomförs”
avser den ytterligare kostnaden efter att referensalternativets kostnader har räknats av, i de fall det
funnits en uppskattning av referensalternativets kostnader.
Även kostnaderna för de fysiska åtgärder som kan kopplas till de olika åtgärdsförslagen redovisas,
uttryckt i kronor per år. kostnaderna för referensalternativet redovisas, där det är möjligt. Ytterligare
behov av fysiska åtgärder som har identifierats utöver befintliga åtgärder redovisas dessutom.
Omfattning och kostnader för fysiska åtgärder baseras på åtgärdsplanering i VISS som gjorts av
länsstyrelserna, där bedömningar ibland kan skilja sig mellan länsstyrelserna. Det som redovisas är
möjliga förslag på fysiska åtgärder. Dessa är inte bindande för myndigheter och kommuner. I många
fall behövs även en fördjupande åtgärdsutredning. Det kan komma att påverka omfattningen av de
nu föreslagna fysiska åtgärderna som behöver genomföras.
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Tabell 3.1. Administrativa kostnader för åtgärder riktade till myndigheter och kommuner.
Siffrorna redovisas för vattendistrikten med kostnader för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
åtgärder som genomförs till
2021 utan åtgärdsprogram
(referensalternativ) Total
kostnad till 2021 (kronor)

Administrativa kostnader för
åtgärder som visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

Vattenkraftsproduktion och dammar
BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

HaV 4

BV: 13 630 000
BH: 28 000 000
NÖ: 940 000
SÖ: 940 000
VH: 5 405 000
(Totalt: 41 830 000)

Lst 5 d

Lst 2

BV: 2 600 000
BH: 2 600 000
NÖ: 2 600 000
SÖ: 2 600 000
VH: 2 600 000
(Totalt: 13 000 000)

BV: 180 700 000
BH: 681 900 000
NÖ: 196 500 000
SÖ: 410 100 000
VH: 521 100 000
(Totalt:1 990 000 000)

BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

Kammarkollegiet 1

Vandringshinder i vägnätet
BV: 1 000 000
BH: 3 900 000
NÖ: 40 000
SÖ: 170 000
VH: 360 000
(Totalt: 5 470 000)

Lst 3

BV: Beräknas ej
BH: Beräknas ej
NÖ: Beräknas ej
SÖ: Beräknas ej
VH: Beräknas ej

Lst 12

Trv 1 a

BV: 1 728 000
BH: 1 728 000
NÖ: 1 728 000
SÖ: 1 728 000
VH: 1 728 000
(Totalt: 8 640 000)
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Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
åtgärder som genomförs till
2021 utan åtgärdsprogram
(referensalternativ) Total
kostnad till 2021 (kronor)

BV: Beräknas ej
BH: Beräknas ej
NÖ: Beräknas ej
SÖ: Beräknas ej
VH: Beräknas ej

Generalläkaren 3

BV: 1 500 000
BH: 1 500 000
NÖ: 1 500 000
SÖ: 1 500 000
VH: 1 500 000
(Totalt: 7 500 000)

Lst 5b

Markavvattning, rensning och sjösänkning

Jordbruksverket 3

BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

Naturvårdsverket 6

BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

Skogsstyrelsen 2

BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

Skogsstyrelsen 3

BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

Lst 1

Administrativa kostnader för
åtgärder som visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

BV: 1 050 000
BH: 1 050 000
NÖ: 1 050 000
SÖ: 1 050 000
VH: 1 050 000
(Totalt: 5 250 000)
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Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
åtgärder som genomförs till
2021 utan åtgärdsprogram
(referensalternativ) Total
kostnad till 2021 (kronor)

Administrativa kostnader för
åtgärder som visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

HaV 5

Ekologiskt funktionella kantzoner
BV: 100 000
BH: 100 000
NÖ: 100 000
SÖ: 100 000
VH: 100 000
(Totalt: 500 000)

Skogsstyrelsen 4

TOTALT

BV: 8 978 000
BH: 8 978 000
NÖ: 8 978 000
SÖ: 8 978 000
VH: 8 978 000
(Totalt: 44 890 000)
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Tabell 3.2 Kostnader för fysiska åtgärder kopplade till åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner. Siffrorna redovisas för vattendistriktet, med kostnader för hela Sverige inom
parantes.
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Förslag på fysiska
åtgärder som
åtgärden kan leda till

Kostnader inom
referensalternativet/
grundläggande åtgärder
som kommer genomföras
Total årlig åtgärdskostnad
(kronor per år)

Kostnad för
grundläggande åtgärd
som ej genomförs
(ytterligare behov)
Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)

Vattenkraftsproduktion och dammar
1.

BV: 10 100 000
BH: 62 300 000
NÖ: 37 900 000
SÖ: 61 800 000
VH: 97 400 000
(Totalt: 269 500 000)
2.

BV: 2 190 000
BH: 6 360 000
NÖ: 7 850 000
SÖ: 10 800 000
VH: 17 700 000
(Totalt: 44 900 000)
1.

Länsstyrelserna, åtgärd 1

2.
3.
4.
5.

Fiskväg/utrivning
av vandringshinder
Teknisk fiskväg
Fiskväg
Miljöanpassade
flöden
Minimitappning

1.
2.
3.
4.
5.

Ingen uppskattning
Ingen uppskattning
Ingen uppskattning
Ingen uppskattning
Ingen uppskattning

3.

BV: 7 050 000
BH: 6 360 000
NÖ: 20 500 000
SÖ: 28 600 000
VH: 26 900 000
(Totalt: 89 000 000)
4. BV: BH: 11 600 000
NÖ: 220 000
SÖ: 3 200 000
VH: 6 780 000
(Totalt: 21 800 000)
5.

BV: 3 300 000
BH:124 000 000
NÖ: 20 500 000
SÖ:36 500 000
VH:101 000 000
(Totalt: 285 000 000)
Vandringshinder i vägnätet
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Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Förslag på fysiska
åtgärder som
åtgärden kan leda till

Kostnader inom
referensalternativet/
grundläggande åtgärder
som kommer genomföras
Total årlig åtgärdskostnad
(kronor per år)

Kostnad för
grundläggande åtgärd
som ej genomförs
(ytterligare behov)
Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)
1.

1.
Länsstyrelsen, åtgärd 3
Allmänna vägnätet

2.

BV: 19 500 000
BH: 75 900 000
NÖ: 700 000
SÖ: 3 300 000
VH: 6 900 000
(Totalt: 106 300 000)

Omläggning/byte
av vägtrumma
Allmänna vägnätet
Omläggning/byte
av vägtrumma
Kommunala
vägnätet

2.

BV: 2 190 000
BH: 8 430 000
NÖ: 100 000
SÖ: 420 000
VH: 730 000
(Totalt: 11 870 000)
1.
2.

Generalläkaren, åtgärd 3

Ingen uppskattning
Ingen uppskattning

Markavvattning, rensning och sjösänkning
1.

1.
Länsstyrelserna, åtgärd 1
2.

BV: 1 300 000
BH: 16 800 000
NÖ: 3 400 000
SÖ: 4 000 000
VH: 7 800 000
(Totalt: 33 300 000)

Restaurering av
rensade och
rätade vattendrag
Flottledsåterställning

2.

BV:10 000 000
BH: 4 100 000
NÖ: 600 000
SÖ: 0
VH: 200 000
(Totalt: 14 900 000)

Ekologiskt funktionella kantzoner
1.

1.

BV:13 300 000
BH: 19 000 000
NÖ: 7 300 000
SÖ: 54 700 000
VH: 32 100 000
(Totalt: 126 400 000)

Ekologiskt
funktionella
kantzoner
skogsbruket
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Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Förslag på fysiska
åtgärder som
åtgärden kan leda till

Kostnader inom
referensalternativet/
grundläggande åtgärder
som kommer genomföras
Total årlig åtgärdskostnad
(kronor per år)

Kostnad för
grundläggande åtgärd
som ej genomförs
(ytterligare behov)
Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)

BV: 13 300 000
BH: 19 000 000
NÖ: 7 300 000
SÖ: 54 700 000
VH: 32 100 000
(Totalt: 126 400 000)

TOTALT

BV: 55 630 000
BH: 315 850 000
NÖ: 91 770 000
SÖ: 148 620 000
VH: 265 410 000
(Totalt: 877 280 000)

Fördelningseffekter och förorenaren betalar
I ramdirektivet för vatten uttrycks att varje vattenanvändare ska betala för sin negativa påverkan på
vattenkvaliteten. Ungefär samma sak uttrycks i miljöbalken, då som principen att förorenaren betalar.
Inom fysisk påverkan bedöms flera påverkanskällor inte bära sina fulla miljökostnader. Nedan visas
olika typer av fördelning av åtgärdsansvaret mellan de olika påverkanskällorna, samt effekten av
styrmedel som kompenserar för åtgärdskostnader.
Trots de oklarheter som finns i vattenförekomster utan en tydlig verksamhetsutövare har
miljöförbättrande åtgärder som flottledsåterställning, dammutrivning och restaurering av
markavvattningsföretag ändå genomförts, ofta på initiativ från privatpersoner, kommuner, vattenråd,
vattenvårdsförbund, länsstyrelserna med flera. Åtgärderna har då ej finansierats av den ursprungliga
verksamhetsutövaren, utan genom till exempel bland annat statliga- och kommunala anslag, EUfonder och via privata initiativ och insatser.
Nedan beskrivs hur åtgärdskostnader fördelas mellan olika sektorer och aktörer utifrån
åtgärdsprogrammet.
Vattenkraften

Ett stort antal åtgärder i åtgärdsprogrammet syftar till en mer miljöanpassad omställning av
vattenkraften. Kostnaden för genomförandet av dessa åtgärder ska i första hand betalas av
verksamhetsutövarna, vilket tillkännages i både Energiöverenskommelsen 2016 och av regeringen i
Budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1). I propositionen framgår också att denna
skattesänkning är offentligfinansiellt neutral, vilket gör att hushållen och tjänstesektorn kommer att
få en ökad beskattning på el. Förslag på införandet av en åtgärdsfond där vattenkraftsägare betalar
en årlig solidarisk avgift diskuteras som en möjlig väg för att finansiera de åtgärder som bedömts
behövas för att miljöanpassa vattenkraften. De åtgärder som har till syfte att komma till rätta med
flödesförändringar orsakade av vattenkraft, utgörs främst av att vatten tappas vid sidan av
kraftverket, och leder till ett löpande produktionsbortfall. Denna beräknade minskning av
produktionen kan på sikt komma att kompenseras av klimatförändringar med ökad nederbörd som
har en positiv påverkan på elproduktionen. Utöver detta föreslår också Energiöverenskommelsen
2016 att finansiering för att den svenska vattenkraften ska leva upp till EU-rätten och dess krav på
vattenverksamheter, ska ske genom att fastighetsskatten för vattenkraft stegvis sänks från en i
dagsläget förhållandevis hög nivå (2,8%) till samma nivå som gäller för de flesta andra
elproduktionsanläggningar (0,5%), vilket innebär minskade skattekostnader för vattenkraftens ägare
på cirka 4,3 miljarder kronor per år då hela avtrappningen av fastighetsskatten är genomförd. I
energiöverenskommelsen 2016 uttrycks också tydligt att det är vattenkraftsbranschen som ska stå för
kostnaderna, vilket gör att sänkningen av fastighetsskatten syftar till att möjliggöra bland annat
finansieringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Detta beskrivs också av regeringen i
Budgetpropositionen för 2017 (Prop. 2016/17:1). I propositionen framgår också att denna
skattesänkning är offentligfinansiellt neutral, vilket gör att hushållen och tjänstesektorn kommer att
få en ökad beskattning på el med upp till 4,2 öre/kWh och att dessa därmed är de som i slutändan
kommer att finansiera åtgärdernas genomförande.
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Skogsbruket

Anläggande eller bevarande av ekologiskt funktionella kantzoner är en åtgärd för skogsmark. Värt att
notera är dock att skogsbruket bland annat genom krav i de förekommande
miljöcertifieringssystemen ofta undantar kantzoner från aktivt skogsbruk. Forskning och tillämpning
av åtgärder för att begränsa läckage från skog behöver dock utvecklas. Det finns åtgärder riktade till
Skogsstyrelsen som avser utveckling av riktlinjer och arbetsmetoder i syfte att minska effekterna av
markavvattning samt utvärdering av skogsbrukets efterlevnad av målbild för ekologiskt funktionella
kantzoner. Flertalet av åtgärderna riktade till Skogsstyrelsen återfinns i kapitlet Konsekvensanalys av
övergripande åtgärder.
Infrastruktur

Trafikverket respektive kommunerna är verksamhetsutövare inom det allmänna respektive
kommunala vägnätet. Som verksamhetsutövare får de betala de kostnader som är förknippade med
omläggning/byte av vägtrummor i syfte att eliminera vandringshinder.
Fastighetsägare

Historiska verksamheter såsom markavvattningsföretag och flottleder berör ofta många
fastighetsägare, ofta med otydliga ansvarsförhållanden.. I åtgärdsförslag 5 riktad till Havs- och
Vattenmyndigheten föreslås att en nationell strategi tas fram som behandlar hur statens huvudansvar
för finansiering och underhåll av till exempel utrivning av dammar, flottleder med mera, tas fram där
ansvarig verksamhetsutövare saknas. En sådan finansieringsform innebär att staten i vissa fall kan
betala kostnader för åtgärder i dessa vattenförekomster.
Övriga grupper

Turism- och besöksnäringen, framförallt sportfiske, förväntas inte få några ökade kostnader utan ökar
troligen sina intäkter vid förbättrad vattenkvalitet.
Statsfinansiella kostnader

För många av åtgärderna ligger det redan ett ansvar på myndigheter och kommun att genomföra
dessa åtgärder. Omfattningen av kostnader för myndigheter och kommuner illustreras också i den
sammanfattande tabellen 3.2 ovan.
Tillsyn och miljöbalksprövning

I konsekvensanalysen belyses behovet av utökad tillsyn och prövning och omprövning av
vattenverksamheter. Det finns dock befintlig lagstiftning som reglerar dessa verksamheter med
avseende på miljökvalitetsnormer. Behov av utökad tillsyn och miljöbalksprövning anses, i linje med
föreskrifter, som ett genomförandeunderskott av befintlig lagstiftning och inte en konsekvens av
detta åtgärdsprogram.
Uttag av tillsynsavgift

En möjlig väg för att finansiera det ökade behov av tillsyn av vattenverksamheter som identifierats
inom ramen för detta åtgärdsprogram är genom att låta ett uttag av tillsynsavgift för tillsyn av
vattenverksamheter tillfalla den enskilda länsstyrelsen. En sådan avgift kan i första hand tas ut från
verksamheter där det finns en verksamhetsutövare, till exempel vattenkraftsägare och väghållare.
Detta kräver i sin tur att länsstyrelserna i större utsträckning begär en tillsynsavgift av
verksamhetsutövaren.

Förbättringsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna
För mer information om miljöproblemet förändrade habitat genom fysisk påverkan, se
Förvaltningsplanen del 2 kapitel 3.
Flödesförändringar

Flödesförändringar utgörs främst av regleringar av sjöar och vattendrag för vattenkraft.
Flödesförändringar kan också uppstå genom underdimensionering av olika konstruktioner i vattnet,
exempelvis broar och vägtrummor.
I de vattenförekomster som bedömts ha sämre än god status måste åtgärder genomföras för att
miljökvalitetsnormerna ska följas.
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Konnektivitetsförändringar

Konnektivitetsförändringarna består framförallt av felaktigt lagda vägtrummor och andra barriärer
såsom dammar och historiska vattenanläggningar. Den största andelen av vattenförekomster där
konnektivitetsförändringar kan utgöra ett miljöproblem har idag måttlig eller dålig status.
I de vattenförekomster som bedömts ha sämre än god status måste åtgärder genomföras för att
miljökvalitetsnormerna ska följas.
Morfologiska förändringar

Många vattendrag har en påverkad morfologi på grund av rensning och rätning som genomfördes för
att kunna flotta timmer. Den största andelen av vattenförekomster där morfologiska förändringar kan
utgöra ett miljöproblem har idag måttlig eller otillfredsställande status.
I de vattenförekomster som bedömts ha sämre än god status måste åtgärder genomföras för att
miljökvalitetsnormerna ska följas.

Referensalternativ – Utveckling till 2021 utan åtgärdsprogram
Uppfyllandet av nationella miljömål

Åtgärdsförslagen berör främst miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans” och
”Levande kust och skärgård”. Nedan görs en kort beskrivningen av hur dessa miljömål förväntas
utvecklas till år 2020.
Levande sjöar och vattendrag

I den fördjupade miljömålsuppföljningen från 2015 (Naturvårdsverket, 2015a) konstaterades att
varken det tillstånd som miljökvalitetsmålet uttrycker, eller förutsättningarna för måluppfyllelse kan
uppnås till 2020 med hittills beslutade och planerade styrmedel och åtgärder. Fysisk påverkan i
vattenmiljön är en av de främsta orsakerna till att målet inte nås. Insatser både i form av fysiskt
åtgärdsarbete samt en förändring av lagstiftningen kring vattenverksamhet krävs för att
miljökvalitetsmålet ska kunna nås. I dagsläget pekar det befintliga underlaget på en oförändrad
situation av miljötillståndet fram till 2020.
Hav i balans samt levande kust och skärgård

I den fördjupade miljömålsuppföljning från 2015 konstateras det att i dagsläget pekar det befintliga
underlaget på en oförändrad förbättring av miljötillståndet fram till 2020 längs kusten som en följd
av fysisk påverkan (Naturvårdsverket, 2015a). Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att uppnå med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Miljöproblemet till 2021

Ett viktigt verktyg för att begränsa miljöbelastning från vattenverksamheter är miljöbalken, som kan
ses som en kedja där mål, hänsyn, tillstånd, tillsyn, omprövning, överträdelse och straff hänger ihop
(Naturvårdsverket, 2015a). Enligt utredningen Ny tid ny prövning (SOU 2013:69) som är ett
delbetänkande till Vattenverksamhetsutredningen I vått och torrt (SOU 2014:35) är tillsynen av
vattenverksamheter bristfällig, till stor del till följd av resursbrist hos länsstyrelserna. Vidare visar
SOU 2013:69 att enbart cirka två procent av vattenkraftverken och dammar har tillstånd enligt
miljöbalken, medan övriga anläggningar har tillstånd enligt äldre lagstiftning.
Omfattningen av länsstyrelsernas arbete med omprövning av vattenverksamheter är nästintill
obefintligt. När det gäller prövning av vattenverksamheter, används på landets länsstyrelser totalt
cirka åtta årsarbetskrafter (Havs- och Vattenmyndigheten, 2012).
Motsvarande siffra för tillsyn är cirka 36 årsarbetskrafter, denna tillsyn utgörs främst av anmälningar
och inkommande ärenden. Enbart sex av dessa årsarbetskrafter används för egeninitierad tillsyn
(Havs- och Vattenmyndigheten, 2015) vilket innebär att de till stor del inte kan planera sin tillsyn och
lägga sin tid för tillsyn på de objekt/vatten som har störst åtgärdsbehov (Naturvårdsverket, 2015a;
Havs- och Vattenmyndigheten, 2015). Dessa tillsynsärenden har i genomsnitt årligen resulterat i 115
förelägganden om återställning eller miljöåtgärd.
Dagens åtgärdstakt är inte tillräcklig och för att vända trenden och för att se en positiv utveckling i
miljön behöver fler vattendrag och sjöar restaureras och ett stort antal vandringshinder åtgärdas.
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Referensalternativet utgår från en marginell minskning av miljöproblemet med fortsatt låg tillsynsoch prövningstakt och därmed låg åtgärdstakt.

Påverkanskällorna till 2021
Nedan görs en bedömning av hur de påverkanskällor som är relevanta för fysisk påverkan förväntas
utvecklas till 2021 utan genomförandet av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, vilket därmed
utgör referensalternativ, se tabell 3.1.
Vattenkraftsdammar och övriga dammar

I Sverige finns det omkring 2 100 vattenkraftverk och 12 000 dammar. Uppskattningsvis föreligger det
ett behov vid cirka 70 procent av dessa anläggningar att skapa fria vandringsvägar för fisk och annan
fauna och på så vis minska problemet med konnektivitet. Anläggandet av fiskvägar i Sverige har
pågått under relativt lång tid, men dock i begränsad omfattning i förhållande till det behov som
finns. Baserat på antalet genomförda åtgärder 2010-2015 och med antagandet att anläggningstakten
förblir densamma så förväntas ungefär 130 fiskvägar anläggas fram till 2021.
Mellan åren 1990-2010 beslutades det om minimitappning för 62 vattenkraftverk/dammar inom
ramen för omprövningsmål (Länsstyrelsen Värmland, 2012). Åtgärdstakten i syfte att minska
problemet med flödesförändringar bedöms likartad fram till 2021 om inte
Vattenverksamhetsutredningens förslag (SOU 2014:35) träder i kraft.
Fram till år 2021 beräknas det byggas få nya vattenkraftsanläggningar (0,8 procent eller 12 stycken
per år), men de befintliga förväntas uppgraderas och effektiviseras (Sweco, 2013).
Broar och vägtrummor

Uppskattningsvis så ligger andelen vägtrummor som utgör vandringshinder i vägpassager under
vägar och järnvägar på cirka 30 procent. För att minska påverkanstrycket av denna påverkanskälla så
handlar det främst om att inventera befintliga vägtrummor och åtgärda dessa. Inventeringstakten
behöver öka väsentligt jämfört med dagens inventeringstakt. Enligt Trafikverkets uppgifter utförs
ungefär 70 åtgärder per år med syfte att minska barriärer för fisk respektive utter, vilket motsvarar
cirka en procent av det dokumenterade åtgärdsbehovet (Trafikverket, 2013). Baserat på antalet
genomförda åtgärder 2010-2015 och med antagandet att åtgärdstakten förblir densamma, förväntas
ungefär 70 fellagda vägtrummor åtgärdas årligen fram till 2021.
Markavvattning och sjöreglering

Hur många av Sveriges cirka 50 000 markavvattningsföretag (SOU 2014:35) som påverkar
vattenförekomster i sådan omfattning att statusen inte är god är i dagsläget okänt. Detta beror
framförallt på att många län inte tagit hänsyn till förekomsten av eventuella markavvattningsföretag
vid statusklassningen . Därför är det svårt att bedöma omfattningen i distriktet.
Det finns ett stort behov av att utföra skyddsåtgärder inom befintliga markavvattningsföretag som
berör aktivt brukad jordbruks- och skogsmark. Inom skogsbruket förekommer dikning och
markavvattning som påverkar hydrologin negativt. Skogsstyrelsen arbetar med att ta fram
riktlinjer/målbilder för dikesåtgärder, dock saknas efterföljande miljöhänsynsuppföljning av dessa
åtgärder. Resurserna på länsstyrelserna är inte tillräckliga för att få till stånd åtgärder i den takt som
krävs så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Under 2013 förelades omkring 25
markavvattningsobjekt om återställning, cirka 30 förelades om miljöåtgärder och ungefär 30 förelades
om tillståndsansökan (Havs- och Vattenmyndigheten, 2015). Utifrån dessa uppgifter bedöms det totalt
för landet, att cirka 500 markavvattningsföretag i jordbruks- och skogsmark föreläggs om
miljöförbättrande åtgärder eller återställning fram till 2021.
Aktivt brukad mark/anlagd yta i närområdet/på svämplanet

Förslag på styrmedlen i åtgärdsprogram 2009, riktade till Jordbruksverket, har hittills inte nått
avsedd effekt angående fysisk påverkan. Ekologiskt funktionella kantzoner saknas generellt vid den
jordbruksmark som finns utmed sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2008). I
nuläget saknas förutsättningar att genom föreskrifter inrätta och behålla ekologiskt funktionella
kantzoner i den omfattning som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Såvida inte
åtgärdsprogrammet genomförs med införandet av nödvändiga styrmedel förväntas inte anläggandet
av ekologiskt funktionella kantzoner öka nämnvärt till 2021.
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Skogsstyrelsen arbetar med att få till stånd avverkningar där hänsyn tas till kantzoner invid vatten
(Skogsstyrelsen, 2013). Dock är det en stor nationell spridning kring i vilken omfattning som
framtagna handledningar följs och ett helhetsgrepp för hela branschen behövs fortfarande.
Flottleder och kulturlämningar

Vattenmyndigheternas årliga återrapportering visar att den översiktliga inventeringen av
kulturmiljöer utifrån befintligt underlag har genomförts i relativt stor omfattning på landets
länsstyrelser (Vattenmyndigheterna, 2013). Dock finns det ett stort behov av att genomföra
kompletterande fältinventeringar. Detta kräver både personella resurser och finansiering, vilket i
dagsläget inte finns i nödvändig omfattning. Det finns även ett stort behov av att åtgärda påverkan
som är orsakad av historisk verksamhet. Fram till 2021 förväntas omkring 180 flottledsåterställningar
på nationell nivå genomföras.

Tabell 3.3. Nationell bedömning av utveckling till 2021 utan åtgärdsprogram med avseende
på förändrade habitat genom fysisk påverkan.
Referensalternativ parameter

Utveckling till 2021/Bedömning

Nationella miljömål:
Levande sjöar och
vattendrag; Hav i
balans samt levande
kust och skärgård

Underlaget pekar på ett oförändrat miljötillstånd

Infrastruktur

Enligt den nationella transportplanen för 2014-2025
beräknas totalt 522 miljarder kronor investeras i väg och
järnväg fördelade enligt: 155 + 86 miljarder kronor för drift
och underhåll av vägar samt järnvägar och 281 miljarder
kronor för att utveckla transportsystem.
Åtgärdstakten (åtgärdandet av vandringshinder i vägnätet)
uppskattas till omkring 70 vägtrummor per år.

Vattenkraftsproduktion

Sektorn beräknas växa med 0,8 procent nya
vattenkraftsanläggningar per år fram till 2021*.
Åtgärdstakt med avseende på fysiska åtgärder förväntas
bli oförändrad, vilket innebär mindre än vad som krävs för
att uppnå god status.

Jordbruk

Fram till 2021, beräknas sektorn ha 20 procent färre
förvärvsarbetande*, dessutom förväntas produktionen
minska**.
Omkring 500 markavvattningsföretag kommer att ha
förelagt om miljöåtgärder, återställning eller
tillståndsansökan fram till 2021.
Fortsatt låg åtgärdstakt för anläggandet av ekologiskt
funktionella kantzoner.

Skogsbruk

Sektorn beräknas ha 12 procent färre förvärvsarbetande,
men ett ökat förädlingsvärde med 21 procent*
Utan åtgärdsprogram bedöms åtgärdstakten i princip vara
oförändrad.

Historiska
verksamheter

Åtgärdstakten bedöms vara oförändrad gentemot dagens
och drivs till stor del genom privata initiativ.

Miljöproblemet

På grund av fördröjningar i åtgärdernas effekt kommer
troligen miljöproblemet att kvarstå utan någon större
minskning.

*Sweco, 2013
** SOU 2014:38
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Kostnader för att åtgärda negativa miljöeffekter som en följd av
vattenkraftsproduktion och dammar
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende vattenkraftsproduktion och
dammar.
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 4: Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelserna
vid en prioritering av miljöförbättrande åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett
sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Länsstyrelserna, Åtgärd 5d: Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden inom sina
respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa att åtgärderna i planerna genomförs
och följs upp. Åtgärdsplanerna ska ha fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsplanerna ska särskilt innehålla strategier för:
a) de avrinningsområden som är påverkade av vattenkraftverksamheter.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan
genomföras kontinuerligt.
Kammarkollegiet, åtgärd 1: Kammarkollegiet ska ta fram en plan för att ta initiativ till omprövning
och återkallelse av tillstånd för vattenkraftverk och dammar, där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Planen ska utgå från de tillsynsinsatser
avseende vattenkraftverk och dammar som ska utföras av länsstyrelserna enligt länsstyrelsernas
åtgärd 2 och länsstyrelsernas åtgärdsplaner enligt länsstyrelsernas åtgärd 5 d.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Länsstyrelserna, åtgärd 2: Länsstyrelserna ska bedriva tillsyn i syfte att identifiera de behov och
möjligheter som finns att ställa krav på miljöhänsyn vid samtliga vattenkraftverk och dammar, på
ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras så att det årligen, från och med år 2017, utövas tillsyn vid minst en
femtedel av berörda vattenkraftverk och dammar i respektive län.

Åtgärdsbehov
Åtgärdsbehovet med avseende på konnektivitets- och flödesförändringar kopplade till
vattenkraftsproduktion och dammar är mycket stort i förhållande till befintlig åtgärdstakt. För att öka
åtgärdstakten i syfte att följa miljökvalitetsnormerna krävs åtgärder, vilka för vattenkraftsproduktion
och dammar inkluderar tillsynsvägledning, åtgärdsplaner, riktlinjer och tillsyn, vilket kan resultera i
prövning. Nedan följer en kostnadsanalys av dessa åtgärder.

Kostnader för administrativa åtgärder
Framtagande av avrinningsområdesspecifika åtgärdsplaner

Havs- och vattenmyndigheten behöver vägleda länsstyrelserna i arbetet med att ta fram
avrinningsområdesspecifika åtgärdsplaner (Havs- och Vattenmyndigheten, åtgärd 4). Den
sammanlagda kostnaden för detta vägledningsarbete uppskattas till 500 000 kronor. Arbetet sker på
nationell nivå och kostnaden fördelas lika mellan de fem vattendistrikten. För distrikten innebär det
en kostnad på 100 000 kronor. Arbete med tillsynsvägledning bedöms rymmas inom myndighetens
ordinarie uppdrag i enlighet med miljöbalken (Förordning 2011:619) och innebär därmed inga
ytterligare kostnader för staten och är inte heller en konsekvens av åtgärdsprogrammet.
Länsstyrelsernas åtgärd 5 d) syftar till att åtgärdsplaner ska tas fram för avrinningsområden med
varierande storlek. Den sammanlagda kostnaden för att ta fram åtgärdsplaner i de 17
avrinningsområden som klassats som kraftigt modifierat vatten (KMV) är uppskattad till omkring 42
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miljoner kronor för hela landet (schablonkostnad per åtgärdsplan baseras på en kostnad av cirka
235 000 kronor per anläggning). Distriktsspecifika kostnader redovisas nedan (tabell 3.4).

Tabell 3.4. Schablonkostnad för åtgärdsplaner i avrinningsområde med vattenförekomster
som klassats som KMV.
Huvudavrinningsområde

Schablonkostnad per åtgärdsplan
(kronor)

Berört distrikt

Luleälven

3 055 000

Bottenviken

Skellefteälven

3 760 000

Bottenviken

Ångermanälven

6 580 000

Bottenhavet

Umeälven

3 995 000

Bottenhavet

Indalsälven

5 170 000

Bottenhavet

Ljusnan

5 405 000

Bottenhavet

Dalälven

2 350 000

Bottenhavet

Ljungan

1 645 000

Bottenhavet

705 000

Bottenhavet

1 175 000

Bottenhavet

Hamrångeån

235 000

Bottenhavet

Delångersån

470 000

Bottenhavet

Norrström

940 000

Norra Östersjön

Motalaström

705 000

Södra Östersjön

Helge Å

235 000

Södra Östersjön

Göta Älv

2 585 000

Västerhavet

Lagan

1 645 000

Västerhavet

Ätran

705 000

Västerhavet

Nissan

470 000

Västerhavet

Kustområde 45/46
Gideälven

Total kostnad

41 800 000

Arbete med tillsyn och prövning av vattenkraft och dammar
Vägledningar och riktlinjer

Den 15 oktober 2013 slutredovisade Kammarkollegiet sin skrivelse Kammarkollegiets strategi för
genomförande av vattenförvaltningens uppgifter gällande fysisk påverkan (Kammarkollegiet, 2013).
Havs- och Vattenmyndigheten behöver, i sin roll som tillsynsvägledande myndighet för
vattenverksamhet och samordnande myndighet för vattenförvaltningen, arbeta vidare med strategin, i
samverkan med Kammarkollegiet (Havs- och Vattenmyndigheten, åtgärd 4). I detta vägledningsarbete
ingår att vägleda länsstyrelserna i tillämpningen av strategin, vilket innebär framtagandet av ett
vägledningsmaterial. Kostnad för detta arbete uppskattas till 500 000 kronor. Arbetet sker på
nationell nivå och kostnaden fördelas lika mellan de fem vattendistrikten. För respektive distrikt
uppskattas kostnaden till 100 000 kronor. Arbete med tillsynsvägledning bedöms rymmas inom
myndighetens ordinarie uppdrag i enlighet med miljöbalken (Förordning 2011:619) och innebär
därmed inga ytterligare kostnader för staten och är inte heller en konsekvens av åtgärdsprogrammet.
Kammarkollegiet behöver vägleda länsstyrelserna (Kammarkollegiet, åtgärd 1) så att den framtagna
strategin följs. Detta kan göras genom framtagandet av en rättslig inventeringsmanual alternativt
utföras som utbildning i miljöprocessen. Det är också viktigt att det görs en uppföljande analys och
utvärdering av hur strategin har införts och tillämpats av berörda aktörer.
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Länsstyrelsernas prövning och tillsyn av vattenverksamheter kan bli mer effektiv om Kammarkollegiet
tar fram riktlinjer för hur detta arbete prioriteras (Kammarkollegiet, åtgärd 1c). Arbetet sker på
nationell nivå och kostnaden fördelas lika mellan de fem vattendistrikten. Arbetet med
Kammarkollegiets åtgärd 1 sker på nationell nivå och kostnaden på sammanlagt en miljon kronor
fördelas lika mellan de fem vattendistrikten. Kostnaden för respektive vattendistrikt uppgår till 200
000 kronor. Detta arbete bedöms rymmas inom myndighetens ordinarie uppdrag (Förordning
2007:824) och innebär därmed inga ytterligare kostnader för staten och är inte heller en konsekvens
av åtgärdsprogrammet.
Tillsyn

För att identifiera behov av miljöhänsyn vid dammar och vattenkraftverk krävs en ökning av
länsstyrelsernas tillsyn (Länsstyrelserna, åtgärd 2). Denna ökning behöver motsvara tillsyn på 20
procent av dessa anläggningar per år, för att samtliga anläggningar ska vara kontrollerade till år 2021.
Detta är en särskild tillsyn med en särskilt angiven tillsynstakt som krävs för denna förvaltningscykel
(2015-2021), därefter krävs vanlig tillsyn. Dagens tillsynstakt (referensalternativ) är 115 tillsynsärenden
per år (i genomsnitt 32 ärenden per vattendistrikt), vilket innebär en sammanlagd kostnad på
10 800 000 kronor för denna förvaltningscykel. Omfattning av den ytterligare tillsyn som krävs
baseras på antalet dammar och vattenkraftverk i respektive distrikt som finns enligt SMHI:s s
dammregister (SMHI, 2015) (exklusive referensalternativets tillsynstakt). Genomsnittskostnaden för
tillsyn av vattenverksamhet har beräknats till 13 500 kronor. Det ska noteras att detta enbart är en
schablonkostnad och att den slutgiltiga kostnaden varierar beroende på om det är en mindre damm
eller ett större vattenkraftverk som ska följas upp genom tillsyn. I riket finns det omkring 10 600
vattenkraftverk och dammar vilket ger en kostnad på cirka 130 miljoner kronor. Den tillsynstakt som
föreslås är mångfaldigt större än referensalternativets tillsynstakt, men har bedömts som nödvändig
för att följa miljökvalitetsnormerna (tabell 3.5). Tillsyn av vattenverksamheter ryms inom befintlig
lagstiftning och kostnaderna är därför inte en konsekvens av detta åtgärdsprogram.

Tabell 3.5. Beräknade kostnader för tillsyn av vattenkraftverk och dammar.
Bottenviken

Bottenhavet

1470 (30)

3373 (549)

1208 (112)

1829 (372)

2719 (390)

10 599 (1460)

Total kostnad tillsyn
2015-2021 (kronor)

19 800 000

45 500 000

16 300 000

24 700 000

36 700 000

118 000 000

Kostnad för
referensalternativet
(kronor)

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

13 000 000

Ytterligare kostnad
tillsyn 2015-2021
(exklusive
referensalternativ)
(kronor)

17 200 000

42 900 000

13 700 000

22 100 000

34 100 000

130 000 000

Antal dammar (varav
vattenkraftverk)*

Norra
Östersjön

Södra
Östersjön

Västerhavet

TOTALT

*Data från SMHI:s dammregister

Förslag på finansiering av ytterligare tillsyn

Enligt 3 kap 11 § i förordning 1998:940 ska länsstyrelsen ta ut en tillsynsavgift om 800 kronor per
påbörjad handläggningstimme. Av HaV:s fördjupade uppföljning (Havs- och Vattenmyndigheten,
2015) framgår det att det enbart i cirka en procent av alla tillsynsärenden har beslutats om
tillsynsavgift. I dagsläget tillfaller inte tillsynsavgifterna den enskilda länsstyrelsen vilket möjligen kan
förklara det låga avgiftsuttaget (ibid). På motsvarande sätt har kommuner rätt att ta ut tillsynsavgift,
vilken är tänkt att användas för finansiering av det kommunala tillsynsarbetet och avgiften tillfaller
därmed den kommun som tar ut avgiften. Följaktligen visar undersökningar att kommuner i mycket
större utsträckning debiterar företag med tillsynsavgift (Näringslivets Regelnämnd, 2011). Enligt
betänkande 2013/14: FöU8 föreslås den som är skyldig att underhålla en damm i någon av de
föreslagna säkerhetsklasserna att betala en årlig avgift och att regeringen får möjlighet att använda
avgifterna till tillsynen av dammsäkerheten. En möjlig väg för att finansiera det ökade behov av tillsyn
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av vattenkraftverk och dammar som identifierats inom ramen för detta åtgärdsprogram är genom att
låta ett uttag av tillsynsavgift för tillsyn av vattenverksamheter tillfalla den enskilda länsstyrelsen. En
sådan avgift kan i första hand tas ut från den verksamhet där det finns en verksamhetsutövare, det
vill säga vattenkraftsägare.
Prövning

Dagens omprövningstakt av vattenverksamheter är mycket låg, med ungefär 4,5 omprövningar per
år. För en omprövning krävs omfattande utredningar och resurser, vad gäller kunskap inom såväl
juridik som naturvetenskap och teknik (SOU 2013:69 och SOU 2014:35). Genom länsstyrelsernas
arbete med tillsyn så finns möjlighet att öka omprövningstakten av vattenkraftverk och dammar.
Länsstyrelserna prövar vissa mindre verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 19 § i
förordningen 1998:1388, men medverkar även vid prövning av tillståndspliktiga verksamheter (SOU
2013:69), även om det är Mark- och miljödomstolen som genomför själva prövningsprocessen. För
analys av tillståndspliktiga verksamheter delas antal prövningar som krävs för åtgärdsproggrammet
upp i två delar: dels de dammar som enligt SMHI:s dammregister är kopplade till vattenkraft och
som kräver prövning av mark- och miljödomstolen och dels övriga dammar som antas ha en mindre
prövningskostnad (tabell 3.6).
Kostnad för prövning av vattenkraft varierar mycket beroende på storlek på verksamhet och
omfattning på tillståndsansökan. Genomsnittskostnad för en prövning av vattenkraft har för denna
analys uppskattats till 650 000 kronor, vilken inkluderar rättegångskostnader, utredningskostnader
samt myndighetens (länsstyrelsens) administrativa kostnader kring prövning (SOU 2013:69).
Utredningen SOU 2013:69 bedömer att det krävs ytterligare två arbetskrafter för länsstyrelser som
har fler än tusen anläggningar och en halv årsarbetskraft för länsstyrelser som har omkring 500
anläggningar som behöver prövas under den period som det föreslagna prövningsförandet pågår.
Personalkostnaden för en årsarbetskraft på en länsstyrelse är 550 000 kronor
(Ekonomistyrningsverket, 2008), vilket innebär en genomsnittlig kostnad på 25 000 kronor per
prövningsförfarande. Därmed utgör kostnaden för domstol och sökanden 95 procent av den totala
prövningskostnaden. För prövning av övriga dammar används i denna analys domstolens kostnad på
100 000 kronor. Behov av ytterligare miljöbalksprövning anses som ett genomförandeunderskott av
befintlig lagstiftning och inte en konsekvens av detta åtgärdsprogram.

Tabell 3.6. Prövningstakt och beräknade kostnader för prövning av vattenkraft och övriga
dammar.
Antal prövningar
2015-2021

Kostnad
länsstyrelserna
2015-2021

Total kostnad

Vattenkraft
Bottenviken

30

750 000

19 500 000

Bottenhavet

549

13 700 000

357 000 000

Norra Östersjön

112

2 800 000

72 800 000

Södra Östersjön

372

9 300 000

242 000 000

Västerhavet

390

9 800 000

254 000 000

36 350 000

945 300 000

TOTALT
Övriga dammar
Bottenviken

1440

144 000 000

Bottenhavet

2824

282 000 000

Norra Östersjön

1096

110 000 000

Södra Östersjön

1457

146 000 000

Västerhavet

2329

233 000 000

TOTALT

915 000 000
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Antalet prövningar som krävs för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna till 2021 innebär en hög
prövningstakt och även en hög prövningskostnad. En prioritering är nödvändig så att anläggningar
där störst miljönytta kan uppnås prövas först, vilket även SOU 2013:69 framhåller. Vidare är det så
att en förenklad process i likhet med den som föreslås i samma utredning är nödvändig för att kunna
öka prövningstakten och framförallt skulle det även underlätta prövningen av det stora antalet
dammar som inte är kopplade till vattenkraft. Vägledning från Havs- och vattenmyndigheten och
Kammarkollegiet, med framtagen prioriteringsordning, bör leda till effektivisering i tillsyns- och
prövningsärenden. Omfattningen av kostnadsbesparingar till följd av denna effektivisering har inte
beräknats i denna analys.

Förslag på möjliga fysiska åtgärder
Fysiska åtgärder åstadkommes genom tillsyn och prövning/omprövning enligt miljöbalken eller
genom initiativ från myndigheter eller verksamhetsutövare inom ramen för exempelvis EU-projekt.
Enligt dagens lagstiftning (lag 1998:808) är en tillståndshavare av vattenkraftverk eller annan
vattenverksamhet skyldig att tåla en inskränkning på högst en femtedel och lägst en tjugondel av
produktionsvärdet utan rätt till ersättning. De fysiska åtgärderna som är aktuella för denna analys
har delats upp i åtgärder som syftar till att åtgärda konnektivitets- respektive flödesförändringar, se
kommande stycken.
Konnektivitetsförändringar

De åtgärdskategorier som föreslagits för att komma till rätta med konnektivitetsförändringar
orsakade av vattenkraftverk och dammar är fiskväg/utrivning av vandringshinder, teknisk fiskväg för
nedströms passage samt fiskväg, (se beskrivning nedan).
Fiskväg eller utrivning av vandringshinder

Utrivning av dammar är den i särklass effektivaste åtgärden avseende konnektivitetsförändringar.
Utrivning innebär att vandringshinder för fisk och annan akvatisk fauna avlägsnas helt, att den
naturliga transporten av sediment återställs och att de naturliga biotoperna i ett tidigare indämt
område återskapas.
Åtgärden fiskväg eller utrivning av vandringshinder har främst föreslagits i vattenförekomster där
vandringshindret saknar egentlig ekonomisk betydelse, till exempel äldre kvarn- och
flottningsdammar, där utrivning eller omledning av vatten inte innebär en minskad produktion av
vattenkraft.
Fiskväg

Med åtgärden fiskväg avses alla typer av fiskvägar som syftar till att möjliggöra fiskvandring förbi ett
vandringshinder. Den har föreslagits i vattenförekomster där utrivning förmodligen inte är möjlig
som åtgärd, till exempel vid större anläggningar och dammar som anlagts på grund av produktion av
vattenkraft.
Tekniska fiskvägar av typen denilränna, bassängtrappa, slitsränna och ålyngelledare är oftast byggda i
betong, sten eller trä. Med teknisk fiskväg inklusive nedströmspassage avses anordningar som syftar
till att avleda fisk förbi till exempel ett vattenkraftverk. Exempel är låglutande fingaller, louvers,
smoltrännor och, ålrör. För utförligare beskrivning, se kap 5.7 och 5.5 i rapport från
Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008).
Kostnad för befintlig åtgärdstakt

Befintlig åtgärdstakt av åtgärder för att komma tillrätta med såväl konnektivitets-, flödes- som
morfologiska förändringar baseras på uttag ur databasen Åtgärder i vatten som administreras av
Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Den åtgärdstakt som fås därifrån är något
underskattad vilket beror på brist på inrapportering av åtgärder.
Befintlig åtgärdstakt som visas i tabell 4.15 är genomförda fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder under den föregående vattenförvaltningscykeln och får här representera den
åtgärdstakt för denna vattenförvaltningscykel (2015-2021) om inte åtgärdsprogrammet genomförs
(referensalternativ). Denna åtgärdstakt räknas av från det totala åtgärdsbehovet. Då det inte finns
någon information om omfattningen på de genomförda åtgärderna kan en mer exakt
kostnadsberäkning inte göras, men det uppskattas att åtgärdstakten för denna förvaltningscykel
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motsvarar omkring fem procent av det totala åtgärdsbehovet. Därmed har det gjorts en avräkning på
5 procent från de sammanlagda åtgärdskostnaderna, vilket ger en åtgärdskostnad på omkring 14
miljoner kronor per år för referensalternativet.
Kostnader för ytterligare åtgärdsbehov

Åtgärdsanalysen visar att det ytterligare åtgärdsbehovet för att komma till rätta med
konnektivitetsförändringar kopplade till vattenkraftsproduktion och dammar omfattar omkring 6200
vattenförekomster i landet. Den årliga åtgärdskostnaden för genomförandet av åtgärderna till 2021
uppgår till cirka 404 miljoner kronor per år i Sverige (tabell 3.7). Åtgärdskostnaden utgörs
framförallt av investeringskostnader vid anläggande av fiskvägar.

Tabell 3.7. Ytterligare kostnader för fysiska åtgärder kopplade till vattenkraftproduktion och
dammar för att komma tillrätta med konnektivitetsförändringar, efter avräkning av befintlig
åtgärdstakt (referensalternativ).
Fysisk åtgärd

Totalt
åtgärdsbehov
(antal
åtgärder)

Befintlig
åtgärdstakt
(antal
åtgärder)*

Ytterligare
åtgärdsbehov
(antal
åtgärder)

Investeringskostnad
(kronor)

Utredningskostnad
(kronor)

Genomsnittlig
årlig
löpande
kostnad
(kronor)

Total
åtgärdskostnad
per år
(kronor)

Fiskväg eller utrivning av vandringshinder
Bottenviken

518

24

494

163 000 000

3 220 000

321 000

10 100 000

Bottenhavet

1581

18

1563

1 020 000 000

20 000 000

2 040 000

62 300 000

Norra Östersjön

555

33

522

538 000 000

9 980 000

942 000

37 900 000

Södra Östersjön

990

45

945

1 010 000 000

20 100 000

2 000 000

61 800 000

Västerhavet

1511

7

1504

1 620 000 000

27 600 000

2 270 000

97 400 000

TOTALT

5155

127

5028

4 351 000 000

80 900 000

7 573 000

270 000 000

Teknisk fiskväg för nedströms passage
Bottenviken

31

31 000 000

1 550 000

310 000

2 190 000

Bottenhavet

90

90 000 000

4 500 000

900 000

6 360 000

Norra Östersjön

111

111 000 000

5 550 000

1 110 000

7 850 000

Södra Östersjön

153

153 000 000

7 650 000

1 530 000

10 800 000

Västerhavet

250

250 000 000

12 500 000

2 500 000

17 700 000

TOTALT

635

635 000 000

31 750 000

6 350 000

44 900 000

Bottenviken

45

111 950 000

2 239 000

448 000

7 050 000

Bottenhavet

45

95 075 500

1 901 510

380 000

5 990 000

Norra Östersjön

149

324 900 000

6 498 000

1 300 000

20 500 000

Södra Östersjön

138

456 510 000

9 178 000

1 670 000

28 600 000

Västerhavet

160

426 950 000

8 539 000

1 690 000

26 900 000

TOTALT

537

1 415 385 500

28 355 510

5 488 000

89 000 000

Fiskväg

Kostnader är baserade på schablonkostnader för de olika åtgärdskategorierna. För varje åtgärdskategori finns ett
schablonintervall, då storleken på kostnaden varierar beroende på var den genomförs. För mer information: se
Åtgärdsbiblioteket i VISS
* Källa: Uttag från Åtgärder i Vatten den 3 september 2015. För åtgärdskategorin fiskväg/utrivning av vandringshinder
har de totala åtgärdskostnaderna multiplicerats med 0,95.
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Flödesförändringar

De åtgärder som är föreslagna för att komma till rätta med flödesförändringar är miljöanpassade
flöden samt minimitappning, se beskrivning nedan.
Miljöanpassade flöden

Miljöanpassade flöden kan definieras som det flödesmönster och den flödeskvantitet som krävs för att
bevara god ekologisk status. Åtgärden innebär att en avvägning mellan miljöintresset och det
samhällsekonomiska intresset ska ske och betyder till exempel att vattenkraftutnyttjande och
bevattningsuttag ska få finnas, men att det samtidigt måste ges utrymme för visst naturligt vattenliv
och vattendynamik. Exempel på detta är ett årstidsanpassat flöde med bibehållen vårflod för
översvämning av svämplan med höga biologiska värden, vilket oftast innebär ett avsteg från en
optimalt produktionsanpassad tappning.
Information om miljöanpassade flöden finns i rapport från Havs- och Vattenmyndigheten (2013a).
Minimitappning

Minimitappning är den minsta mängd vatten som måste tappas vid ett vattenkraftverk, exempelvis
till en naturfåra. Avsikten kan vara att bibehålla en del av naturvärdena i den tidigare naturfåran,
produktion av bottenfauna och fisk, eller anlockning av vandrande fiskarter till fiskvägar.
I vissa fall sker en minimitappning för att säkra vattenflödet i nedströms liggande vatten vilket inte
behöver innebära någon produktionsförlust. På platser med fiskvägar brukar hela eller delar av
minimitappningen ske genom fiskvägen för att minska påverkan på produktionen (Havs- och
Vattenmyndigheten, 2013b).
För distriktets vattenförekomster som är utpekade som KMV har inte fysiska åtgärder föreslagits,
istället så har avrinningsområdesspecifika åtgärdsplaner föreslagits, vilka i förlängningen är tänkta att
leda till fysiska åtgärder.
Kostnad för befintlig åtgärdstakt

Uttag från databasen ”Åtgärder i vatten” visar att sex åtgärder i landet genomförts eller pågår för att
minska negativa effekter av hydrologiska förändringar i landet. Genomförda åtgärder avser
genomförandet av miljöanpassade flöden under den föregående vattenförvaltningscykeln och får här
representera förväntad åtgärdstakt för denna vattenförvaltningscykel (2015-2021) om inte
åtgärdsprogrammet genomförs och kan därför räknas av från det totala åtgärdsbehovet. För
minimitappning finns ingen uppskattning av genomförda åtgärder. Då det inte finns någon
information om omfattningen på de genomförda åtgärderna kan inte en exakt kostnadsberäkning
göras. Dock har det för de distrikt där åtgärder genomförts dragits bort en procent som beskriver
förhållandet mellan föreslagna och genomförda åtgärder från den totala åtgärdskostnaden.
Kostnader för ytterligare åtgärdsbehov

Åtgärdsanalysen för landet visar att det ytterligare åtgärdsbehovet för att komma till rätta med
flödesförändringar kopplade till vattenkraftsproduktion och dammar omfattar omkring 1100
vattenförekomster. Den årliga åtgärdskostnaden för genomförandet av åtgärderna till 2021 uppgår till
cirka 300 miljoner kronor per år i Sverige (tabell 3.8). En del av de vattenförekomster för vilka det
föreslagits miljöanpassade flöden och/eller minimitappning utgörs av storskalig vattenkraft där det
inte funnits underlag för att peka ut dessa som kraftigt modifierade vatten. Dessa utgör en relativt
stor andel av den totala åtgärdsstorleken och därmed av den totala kostnadsbilden. Ingen
investeringskostnad är kopplad till dessa åtgärder, istället utgörs kostnaden av ett årligt löpande
produktionsbortfall till följd av att vatten tappas vid sidan av kraftverket.

Tabell 3.8. Ytterligare kostnad för fysiska åtgärder kopplade till
vattenkraftproduktion och dammar för att komma tillrätta med flödesförändringar,
efter avräkning av befintlig åtgärdstakt.
Fysisk åtgärd

Antal åtgärder (st)

Produktionsbortfall per år
(löpande)
(kronor)

Miljöanpassade flöden
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Bottenviken

0

-

-

Bottenhavet

227

11 600 000

11 600 000

Norra Östersjön

8*

220 000

220 000

Södra Östersjön

6

3 160 000

3 200 000

Västerhavet

58*

6 780 000

6 780 000

TOTALT

294

21 800 000

21 800 000

Bottenviken

31

3 280 000

3 300 000

Bottenhavet

99

124 000 000

124 000 000

Norra Östersjön

145

20 500 000

20 500 000

Södra Östersjön

268

36 500 000

36 500 000

Västerhavet

266

101 000 000

101 000 000

TOTALT

809

285 280 000

285 000 000

Minimitappning

*Avser ytterligare åtgärdsbehov efter avräkning av befintlig åtgärdstakt.
**Avser kostnad efter avräkning av befintlig åtgärdstakt (referensalternativ).
(Kostnader är baserade på schablonkostnader för de olika åtgärdskategorierna. För varje åtgärdskategori finns ett
schablonintervall, då storleken på kostnaden varierar beroende på var den genomförs. För mer information: se
Åtgärdsbiblioteket i VISS).

Åtgärdsbehov konnektivitets- och flödesförändringar inom befintlig lagstiftning

Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet 1§ andra stycket har tillsynsmyndigheten skyldighet att
bedöma om en verksamhets nuvarande tillstånd är tillräckligt för att nödvändiga miljöförbättrande
åtgärder ska kunna genomföras. Enligt samma balk 2 kap 3§ samt 11 kap 8§ är den som vill bedriva
vattenverksamhet som kan skada fisket skyldig att vidta de åtgärder som krävs i syfte att skapa fria
vandringsvägar. Därmed finns det befintlig lagstiftning som ger tillsynsmyndigheten möjligheter att
driva processer i syfte att öka åtgärdstakten samt lagstiftning som visar på en verksamhetsutövares
skyldigheter. Dock är det så att tillsynsmyndigheten inte praktiserar dessa stycken i miljöbalken i
större utsträckning, vilket framförallt beror på brist på personella och finansiella resurser. Detta
borde delvis kunna lösas med den riktade tillsynsavgift som diskuterats tidigare. Dessutom har endast
ett fåtal av Sveriges vattenkraftverk tillstånd där det framgår att en fiskväg ska anläggas. För att detta
ska komma till stånd krävs omprövning av nuvarande tillstånd, en process som inte sker i tillräcklig
utsträckning i dagsläget, delvis på grund av en komplex process. Det antas att det för detta
åtgärdsprogram enbart ha föreslagits åtgärder för de vattenförekomster där det i dagsläget saknas ett
fullgott tillstånd.
Förslag på finansiering av fysiska åtgärder
Åtgärdsfond

Tabellerna 3.8 och 3.9 visar på höga kostnader för fysiska åtgärder och att det finns ett stort
åtgärdsbehov i vatten påverkade av vattenkraft och dammar. Prioritering mellan åtgärder är
nödvändig och det behöver utredas vilken finansiering som är möjlig för dessa fysiska åtgärder. En
möjlig väg för finansiering av fysiska åtgärder är att införa en generell åtgärdsfond, där de
åtgärdsplaner som länsstyrelserna behöver ta fram bör användas som underlag för prioritering för
genomförande och finansiering av åtgärder. Omfattningen av denna fond bör vara sådan att den
täcker kostnaderna för de fysiska åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet. En möjlig finansiering
av fonden är genom en årlig solidarisk avgift på befintlig vattenkraftsproduktion, som bygger på
frivilligt åtagande från branschen. Beräknat på en normalårsproduktion på 65 TWh så ger ett
avgiftsuttag på 0,5 öre/ kWh 325 miljoner kronor per år och ett uttag på 1 öre/ kWh ger 650
miljoner kronor per år. Mot bakgrund av vad som lyftes fram i Vattenverksamhetsutredningen (SOU
2014:35) bör inte fonden ersätta produktionsbortfall för all framtid. En synergieffekt av en sådan fond
bör vara att incitamenten att dra ut på prövningsprocessen försvinner då det inte finns risk för
vinstförluster. Ytterligare en positiv synergieffekt är att en ökad upprustning av befintliga kraftverk
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ökar möjligheterna för ökad biologisk mångfald samt ökad energiproduktion (Korsfeldt och Linton,
2011; Rudberg, 2011).
Ansöka om stöd från Jordbruksverket

Jordbruksverket har beslutat om stöd för miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet, vilket kan
innefatta stöd för insatser i syfte att skapa fria vandringsvägar (Jordbruksverket, 2015). Medel kan
sökas dels av enskilda personer, men även myndigheter, kommuner, föreningar och företag.
Föreslagen budget är 7 160 000 kronor per år (42 960 000 kronor för denna förvaltningscykel).
Därmed finns det möjlighet att söka medel för de fysiska åtgärder som föreslås för
vattenkraftsproduktion och dammar.

Kostnader för att åtgärda vandringshinder i vägnätet
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende vandringshinder i vägnätet.
Länsstyrelserna, åtgärd 3: Länsstyrelserna ska via sin tillsyn eller genom vägledning till
kommunerna säkerställa att verksamhetsutövare som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder
som påverkar vattenmiljön genomför egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att
möjliggöra en bedömning av verksamheternas eller åtgärdernas inverkan på den ekologiska,
kemiska och kvantitativa statusen och den ekologiska potentialen i vattenförekomster.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Länsstyrelserna, åtgärd 12: Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, kontrollera och
följa upp att Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet som behövs för
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas senast i juni 2018 och ska sedan genomföras återkommande minst en gång
per år.
Trafikverket, åtgärd 1 a: Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag
och information avseende möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön
så att miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen
organisation, till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll,
underhåll, ombyggnad och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska åtminstone omfatta följande
områden:
a) väg- och järnvägspassager över vatten som utgör vandringshinder för fisk och andra
vattenlevande organismer eller medför annan hydromorfologisk påverkan på vattenmiljön,
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och
kommunerna.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt
Generalläkaren, åtgärd 3: Generalläkaren ska i sin tillsyn av vandringshinder för fisk och andra
vattenlevande djur vid vägpassager över vatten beakta att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Trafikverket och berörd länsstyrelse och kommun.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Länsstyrelserna, åtgärd 5 b: Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden inom
sina respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa att åtgärderna i planerna
genomförs och följs upp. Åtgärdsplanerna ska ha fokus på de vattenförekomster där det behövs
åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsplanerna ska särskilt innehålla
strategier för:
b) samverkan med Trafikverket, Generalläkaren och kommunerna om de åtgärder
som dessa behöver vidta för att öka vandringsbarheten för fisk och andra
vattenlevande organismer vid vägpassager över vatten,
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Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan
genomföras kontinuerligt.
Åtgärdsbehov

Åtgärdande av fellagda vägtrummor inom det allmänna och kommunala vägnätet sker inte i den takt
som är nödvändig för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. För att öka
åtgärdstakten behövs följande åtgärder: tillsyn, prövning och utbildning av entreprenörer. Nedan
följer en analys av dessa åtgärder.
Kostnader för administrativa åtgärder
Tillsyn och prövning

Omläggning/byte av vägtrumma i vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst i
kubikmeter per sekund är enligt 19 § i förordning 1998:1388 en anmälningspliktig verksamhet och
ska kontrolleras genom tillsyn och prövas därmed av länsstyrelsen. Ett möjligt scenario för att
uppskatta omfattning av tillsyn baseras på antalet föreslagna åtgärder i VISS avseende det allmänna
vägnätet. En schablonkostnad på 5400 kronor per tillsynsobjekt används för analysen (enligt
schablon för medelkostnad per enskilt avlopp för kommuner). I landets vattendistrikt behöver tillsyn
genomföras på ungefär 1000 objekt inom det allmänna vägnätet vilket ger en tillsynskostnad på
omkring 5 500 000 kronor under denna cykel (tabell 4.18). Det har inte varit möjligt att estimera
tillsynstakten för den kommande cykeln, vilket skulle representera referensalternativet. Tillsyn av
vattenverksamheter ryms inom befintlig lagstiftning, kostnaderna är därför inte en konsekvens av
detta åtgärdsprogram. Tillsyn av vägtrummor inom det allmänna vägnätet omfattar en uttalad
verksamhetsutövare (Trafikverket). Därmed skulle det vara möjligt att finansiera det definierade
tillsynsbehovet genom uttag av en tillsynsavgift som tillfaller den enskilda länsstyrelsen. Denna
kostnad skulle falla på verksamhetsutövaren.

Tabell 3.9. Tillsynskostnader 2015-2021 i det allmänna vägnätet.
Kostnad hela tillsynsbehovet
(kronor)
Bottenviken

1 000 000

Bottenhavet

3 900 000

Norra Östersjön

40 000

Södra Östersjön

170 000

Västerhavet

360 000

TOTALT

5 470 000

Om den vägtrumma som ska anläggas är av sådan dimension att den definieras som en
anmälningspliktig verksamhet så prövas den av länsstyrelsen, vilken vanligtvis tar ut en avgift på
omkring 1500 kronor. Definieras åtgärden istället som en tillståndspliktig verksamhet så är det istället
den ansökande (i detta fall Trafikverket) som får bekosta tillståndsansökan. Det har inte varit möjligt
att göra en uppskattning av omfattningen av prövning av anmälningspliktiga respektive
tillståndspliktiga ärenden, därmed redovisas ingen kostnad avseende prövning i denna analys.
Generalläkaren bör vid sin tillsyn be Försvaret att redogöra för omfattningen av problemet inom
Försvarets områden, och kräva en inventering av vandringshinder (Generalläkaren, åtgärd 3,).
Generalläkaren bör utifrån denna inventering förelägga om åtgärder för att undanröja
vandringshinder, i de fall sådana förekommer. Uppskattningsvis rör det sig om ett femtiotal fellagda
vägtrummor inom Försvarets områden som behöver kontrolleras genom tillsyn och åtgärdas.
Utbildning av entreprenörer

Krav och regelverk föreskriver att anläggandet av trummor inte ska utgöra vandringshinder. Trots
detta uppstår vandringshinder, vilket bedöms bero på att projektörer och entreprenörer saknar
tillräcklig kunskap om miljöhänsyn. Detta skulle kunna åtgärdas genom uppföljning av Trafikverket
innan vägtrummorna anläggs eller på annat sätt se till att Trafikverkets publikation 2012:79
(Trafikverket, 2012) följs (Länsstyrelsen 12). Ett möjligt scenario för genomförandet av Trafikverkets
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åtgärd 1 är att Trafikverket har en halvdagsutbildning för sina entreprenörer. Det antas att 45 sådana
utbildningstillfällen á 4 timmar hålls per år, med en utgångspunkt på 800 kronor i timmen för
arbetskostnad blir den totala kostnaden 8 640 000 kronor för denna förvaltningscykel.
Möjliga förslag på fysiska åtgärder

Den åtgärd som föreslås i syfte att avhjälpa vandringshinder i vägnätet är omläggning/byte av
vägtrumma. Många vägtrummor är felplacerade eller underdimensionerade och skapar definitiva eller
partiella vandringshinder för såväl bottendjur och fisk som för utter. Vid omläggning eller byte av
vägtrumma får trumman inte skapa ett fall eller underdimensioneras. Om möjligt bör vägtrumman
därför bytas mot en valvbåge eller bro, som är det bästa alternativet för vandringsmöjlighet och mer
hållbart vid höga flöden men också något dyrare att utföra, se kap 5.8 i rapport från
Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008).
Kostnader för befintlig åtgärdstakt

Uttag från databasen ”Åtgärder i vatten” visar att sammanlagt ungefär 227 fellagda vägtrummor har
åtgärdats i Sverige (tabell 3.10). Antalet genomförda åtgärder får här representera förväntad befintlig
åtgärdstakt (referensalternativ) såvida inte åtgärdsprogrammet genomförs. I tabell 4.19 presenteras
referensalternativ och uppskattade kostnader.

Tabell 3.10. Genomförda och pågående åtgärder (2010-2015) avseende omläggning/byte av
vägtrumma i syfte att åtgärda konnektivitetsförändringar. Kostnader har uppskattats. Källa:
Uttag från Åtgärder i Vatten 2015-09-03.
Omläggning/byte
av vägtrumma

Antal
genomförda
åtgärder

Uppskattad total
investeringskostnad
(kronor)

Uppskattad årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)

Bottenviken

186

372 000 000

21 500 000

Bottenhavet

25

50 000 000

2 900 000

Norra Östersjön

10

20 000 000

1 200 000

Södra Östersjön

6

1 2 000 000

700 000

Västerhavet

0

0

0

227

454 000 000

26 300 000

TOTALT

Åtgärder har genomförts både i det allmänna, kommunala samt enskilda vägnätet. För beräkning av
befintlig åtgärdstakt har det inte gjorts en fördelning av genomförda åtgärder mellan dessa tre
vägnät. Istället uppskattas befintlig åtgärdstakt (referensalternativet) motsvara omkring tio procent av
det totala åtgärdsbehovet. Detta innebär att ungefär 90 procent av det redovisade åtgärdsbehovet
med tillhörande kostnader behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
följas, vilka presenteras som ytterligare kostnader i kommande stycke.
Kostnader för ytterligare åtgärdsbehov

Fellagda vägtrummor behöver åtgärdas både i det allmänna och kommunala vägnätet (Länsstyrelsen
3 och 12), i analysen antas 90 procent av det statliga vägnätet vara allmänt (Trafikverket, åtgärd 1)
och tio procent av vägnätet vara kommunalt. Åtgärdandet av vägtrummor i det enskilda vägnätet
(skogsbilvägar) inkluderas inte i analysen. Sammanlagt föreslås omkring 1100 vägtrummor ha
åtgärdats till 2021, detta leder till en årlig åtgärdstakt som är minst 15 gånger större än dagens
åtgärdstakt. Den totala årliga åtgärdskostnaden för genomförandet av åtgärderna i det kommunala
och allmänna vägnätet till 2021 uppgår till drygt 125 miljoner kronor i Sverige (tabell 3.11). Kostnaden
baseras på en schablon som avser det totala vägnätet, det vill säga även det enskilda vägnätet och är
därför underskattad för åtgärder i det allmänna och kommunala vägnätet. Åtgärdskostnaden utgörs
framförallt av en investeringskostnad som handlar om att anläggandet av en ny vägtrumma
alternativt omläggning av en befintlig vägtrumma.
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Tabell 3.11. Ytterligare kostnader för åtgärdandet av fellagda vägtrummor i det allmänna och
kommunala vägnätet, efter avräkning av referensalternativet.
Omläggning/byte av
vägtrummor

Antal åtgärder/
Omfattning (st)

Investeringskostnad (kr)

Utredningskostnad (kr)

Total åtgärdskostnad per år (kr)

Allmänna vägnätet
Bottenviken

187

286 000 000

50 500 000

19 500 000

Bottenhavet

729

1 115 000 000

196 800 000

75 900 000

Norra Östersjön

7

11 000 000

1 900 000

700 000

Södra Östersjön

32

49 000 000

8 600 000

3 300 000

Västerhavet

66

101 000 000

17 800 000

6 900 000

1 021

1 562 000 000

275 700 000

106 300 000

Bottenviken

21

32 100 000

5 670 000

2 190 000

Bottenhavet

81

123 900 000

21 870 000

8 430 000

Norra Östersjön

1

1 500 000

270 000

100 000

Södra Östersjön

4

6 100 000

1 080 000

420 000

Västerhavet

7

10 700 000

1 890 000

730 000

113

174 400 000

30 780 000

11 870 000

TOTALT
Kommunala vägnätet

TOTALT

Med samma resonemang som användes för åtgärder för vattenkraftsproduktion och dammar så kan
framförallt 26 kap 1§ (lag 1998:808) användas för att hänföra omläggning av fellagda vägtrummor till
att rymmas inom befintlig lagstiftning. Däremot har det på länsstyrelsernas enheter för tillsyn och
prövning bedömts att det med befintlig lagstiftning är svårt att driva ärenden i syfte att säkerställa
fria vandringsvägar vid trummor. För att möjliggöra detta krävs en förändring i form av en föreskrift
i miljöbalken.
Det ytterligare behov av åtgärdandet av fellagda vägtrummor som har identifierats inom ramen för
vattenförvaltningens åtgärdsprogram innebär ökade kostnader för staten (Trafikverket) och
kommunerna. Detta kräver ytterligare anslag om de åtgärder som anses nödvändiga ska kunna
genomföras.
Inventering av vägtrummor

Nuvarande åtgärdsförslag omfattar endast den del av vägnätet som inventerats och där vägpassager
bedömts påverka ekologisk status i vattenförekomster. Dessutom är omfattningen av föreslagna
åtgärder för majoriteten av distrikten för låg i förhållande till det egentliga åtgärdsbehovet och på en
för låg inventeringstakt. Inventeringar i norra Sverige visar på problem vid ungefär var tredje
vägpassage. På nationell nivå innebär detta att problemet sannolikt omfattar minst 30 000
vägpassager inom det allmänna vägnätet, vilka skulle behöva inventeras. Inom det kommunala finns
det uppskattningsvis 3000 vägpassager som behöver inventeras.
Genomsnittlig kostnad för ett inventeringsbesök uppskattas till 250 kronor, vilket baseras på att i
genomsnitt kan 200 inventeringar utföras per månad till en månadskostnad på 50 000 kronor för en
fältarbetare. Det har inte varit möjligt att ta fram en distriktsspecifik fördelning för detta
inventeringsarbete, därmed fördelas kostnaden lika mellan de fem distrikten. Den totala kostnaden
för det återstående inventeringsarbetet inom det allmänna vägnätet (Trafikverket, åtgärd 1)
uppskattas därmed till omkring 1 500 000 kronor per vattendistrikt (7 500 000 kronor för Sverige
totalt). Motsvarande kostnad för inventering inom det kommunala vägnätet uppskattas till cirka
150 000 kronor per vattendistrikt (750 000 kronor för Sverige totalt).
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Kostnader för att åtgärda negativa miljöeffekter som en följd av
markavvattning, rensning och sjösänkning
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende markavvattning, rensning och
sjösänkning.
Jordbruksverket, åtgärd 3: Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och
rådgivningsverksamhet inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-20203,
fokusområde 4B, för att minska negativ påverkan från markavvattning och bevattningsuttag.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Naturvårdsverket, åtgärd 6: Naturvårdsverket ska ta fram vägledning för
markavvattningsverksamheter avseende åtgärder, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs - och vattenmyndigheten, Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket.
Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.
Skogsstyrelsen, åtgärd 2: Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med information,
kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket, samt vid behov utveckla nya eller
förändrade styrmedel eller arbetssätt på området. Åtgärden behöver särskilt fokusera på att
minska tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla
skogsmarkens buffertförmåga mot försurning, samt minska den fysiska påverkan på vattenmiljön.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Skogsstyrelsen, åtgärd 3: Skogsstyrelsen ska utveckla och implementera metoder för uppföljning av
den miljöhänsyn som tas av skogsbruket, med avseende på påverkan på vattenmiljön. Arbetet
behöver framförallt fokusera på dikningsåtgärder, hänsynsuppföljning och kvantifierbara metoder
för uppföljning.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Länsstyrelserna, åtgärd 1: Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med
beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att
det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras med stöd av de åtgärdsplaner som ska utarbetas enligt Länsstyrelsernas
åtgärd 5.
Åtgärden ska när så är motiverat genomföras i samverkan med Trafikverket, Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och berörda kommuner.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
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Länsstyrelserna, åtgärd 5: Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en nationell strategi för
finansiering av åtgärder med avseende på vattenverksamheter/vattenanläggningar som saknar
ansvarig verksamhetsutövare.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Åtgärdsbehov
Morfologiska förändringar till följd av markavvattningar, flottledsrensningar och rätningar är den
vanligaste orsaken till fysiska förändringar. En del miljöförbättrande åtgärder har genomförts med
avseende på fysiska förändringar men åtgärdsbehovet är fortfarande stort. För att öka åtgärdstakten
behövs följande åtgärder: tillsynsvägledning, riktlinjer, tillsyn och prövning samt finansieringsstrategi.
Nedan följer en analys av dessa åtgärder.

Kostnader för administrativa åtgärder
Vägledningar och riktlinjer för markavvattning och dikesrensning

Ökad kunskap hos lantbrukare vad gäller bevattningsaktivitet, bevattningsbehov och jordarternas
betydelse vid bevattning är nödvändigt för att öka resurseffektiviteten i bevattning. Jordbruksverket
föreslås ansvara för att öka kompetensen (Jordbruksverket, åtgärd 3).
För att komma till rätta med fysiska förändringar orsakade av markavvattning behöver
Naturvårdsverket (åtgärd 6) ta fram en nationell vägledning. Denna vägledning bör innefatta en
generell översyn av lagstiftning som berör avledning av vatten, samt vilka problem med
markavvattning som ska prioriteras. Den sammanlagda kostnaden för Naturvårdsverkets arbete med
vägledningen uppskattas till 500 000 kronor. Arbetet sker på nationell nivå och kostnaden fördelas
lika mellan de fem vattendistrikten. Kostnaden per vattendistrikt uppgår till 100 000 kronor. Arbete
med vägledning och översyn av befintlig lagstiftning bedöms rymmas inom myndighetens ordinarie
uppdrag (Förordning 2012:989) i enlighet med miljöbalken och innebär därmed inga ytterligare
kostnader för staten och är inte heller en konsekvens av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsförslaget berör
även miljöproblemen försurning och miljögifter i yt-och grundvatten, då åtgärden förväntas leda till
minskad belastning av tungmetaller samt minskad försurningspåverkan från sura sulfatjordar (se
åtgärd SGU 2).
Skogsstyrelsen (åtgärd 2 och 3) föreslås öka kompetensen avseende markavvattning, skyddsdikning
och dikesrensning för att se till att miljökvalitetsnormer kan följas. Detta ska även kunna användas
vid miljöhänsynsuppföljning för att bedöma om dikesrensningar i ett vattendrag har lett till att
miljökvalitetsnormer för vatten inte följts. Kostnaden för att ta fram dessa riktlinjer och
arbetsmetoder beräknas till 500 000 kronor per åtgärd. Arbetet sker på nationell nivå och kostnaden
fördelas lika mellan de fem vattendistrikten. Kostnaden per vattendistrikt uppgår till 100 000 kronor.
Detta arbete bedöms rymmas inom myndighetens ordinarie uppdrag (Förordning 2009:1393) i
enlighet med miljöbalken och innebär därmed inga ytterligare kostnader för staten och är inte heller
en konsekvens av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsförslaget berör även miljöproblemen försurning och
miljögifter i yt-och grundvatten, då åtgärden förväntas leda till minskad belastning av tungmetaller
samt minskad försurningspåverkan från sura sulfatjordar.
Tillsyn och prövning

Idag utför länsstyrelserna omkring 160 tillsynsärenden per år (32 per vattendistrikt) relaterade till
markavvattning (Havs- och Vattenmyndighetens, 2015). Ett scenario för tillsynstakt kan fås från antal
föreslagna åtgärder kopplade till restaurering av rensade och rätade vattendrag, vilket uppgår till
cirka 1815 åtgärder. Detta ger en tillsynstakt på cirka 360 ärenden per år, därmed förstärker
länsstyrelsernas åtgärdsförslag 2) dagens tillsynstakt med 200 ärenden per år. Tillsynskostnad per
objekt är 13500 kronor. För landets del innebär det en ytterligare kostnad på omkring 22,4 miljoner
kronor (tabell 3.12 Enligt SOU 2014:35 (s. 399) behöver prövningssystemet för
markavvattningsföretag utredas vidare. I dagsläget är det så att det är länsstyrelser som prövar
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ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning och årligt antal prövningar är ungefär 70
stycken. Om prövningstakten ökade i samma utsträckning som tillsynstakten innebär det en ökning
med omkring 90 tillståndsprövningar per år (18 per vattendistrikt). Schablonkostnad för prövning
har uppskattats till 110 000 kronor, av denna kostnad utgör 58 500 kronor länsstyrelsernas arbete.
Den sammanlagda kostnaden för ytterligare prövning uppgår till omkring tio miljoner kronor
förlandet som helhet. Den tillsynstakt som föreslås är omkring tio gånger större än
referensalternativets tillsynstakt, men bedöms som nödvändig om miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas. Tillsyn och prövning av vattenverksamheter ryms inom befintlig lagstiftning och är därmed en
grundläggande åtgärd, kostnaderna är därför inte en konsekvens av detta åtgärdsprogram.

Tabell 3.12. Tillsyns- och prövningskostnader 2015-2021 avseende markavvattningsärenden.
Sammanlagd
kostnad
tillsyn
(kronor)

Sammanlagd
kostnad tillsyn
exklusive
referensalternativ
(kronor)

Sammanlagd
kostnad
ytterligare
prövning
(kronor)

Länsstyrelsernas
kostnad för
prövning (kronor)

Bottenviken

2 349 000

1 920 000

1 980 000

1 050 000

Bottenhavet

11 718 000

11 300 000

1 980 000

1 050 000

Norra Östersjön

1 741 500

1 310 000

1 980 000

1 050 000

Södra Östersjön

3 699 000

3 270 000

1 980 000

1 050 000

4 995 000

4 560 000

1 980 000

1 050 000

24 502 500

22 360 000

9 900 000

5 250 000

Västerhavet
TOTALT

Finansiering av tillsyn

Då de verksamheter som behöver kontrolleras genom tillsyn ofta saknar en uttalad
verksamhetsutövare är finansiering av tillsyn genom uttag av tillsynsavgift inte i samma utsträckning
en möjlig väg för finansiering av den ytterligare tillsyn som behövs. Införandet av en föreskrift
gällande rensning av markavvattningsföretag skulle till viss del ta bort en del av kostnaderna
relaterade till tillsynsarbete och är därmed ett förslag som anses effektivt.

Möjliga förslag på fysiska åtgärder
Förutom finansiering genom specifika fondlösningar förväntas tillsyn och prövning med hjälp av
vägledning från övriga myndigheter leda till att fysiska åtgärder kan genomföras. De fysiska åtgärder
som föreslås i vattenförekomster som är påverkade av historiska verksamheter är restaurering av
rensade och rätade vattendrag samt flottledsåterställning.
Restaurering av rensade och rätade vattendrag

Restaurering av rensade och rätade vattendrag utgörs av fyra nedanstående åtgärdskategorier.
 Återställning av rätat vattendrag
Återställning av rätat vattendrag syftar till att så långt som möjligt återställa till vattendragets
ursprungliga form, variation och läge. Återmeandring är ett exempel på en återställning efter rätning.
Åtgärden kan framförallt ha ekonomisk påverkan på jordbruksmark,
 Utläggning av sten, block och lekgrus
Vattendrag har rensats på sten och block till exempel för att öka avrinningen (markavvattning), för
att öka effekten vid kvarnar och vattenkraftverk eller för timmerflottning. Åtgärden innebär sten och
block läggs tillbaka från stränderna samt att lekgrus tillförs, som oftast har spolats bort,
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I huvudsak saknas i dagsläget ekonomiskt värde av rensningar för flottning och kvarnar medan
rensningarna fortsatt är av betydelse för vattenkraft, jordbruk och i viss utsträckning skogsbruk.
 Återställning kulverterat vattendrag
Återställning av kulverterade vattendrag/delar av vattendrag innebär att kulverten tas bort och
vattendraget öppnas upp. Alternativt så läggs kulverten igen och vattendraget återleds till
ursprungsfåran eller till en ny fåra om den gamla är igenlagd. Åtgärden saknar i huvudsak ekonomisk
påverkan utöver genomförandekostnaden (Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2008).
 Flottledsåterställning
Restaurering av flottleder innebär att vattendragen återställs till ett så ursprungligt skick som möjligt
genom återutläggning av sten, stenblock och död ved, öppning av avstängda sidofåror och
borttagande av ledarmar och flottningsdammar. Åtgärden har i dagsläget sannolikt ingen större
ekonomisk påverkan utöver genomförandekostnaden.
Kostnader för befintlig åtgärdstakt

Ett uttag från databasen ”Åtgärder i vatten” visar att biotopvårdande åtgärder (inkluderande
lekplatsförbättring, utläggning av död ved samt återskapande av meandring) har genomförts i 193
vattenförekomster i landet under den senaste cykeln. Gällande flottledsåterställningar så har 181
genomförts i i Sverige. Åtgärdstakten från föregående cykel får här representera den åtgärdstakt
som kan förväntas för denna vattenförvaltningscykel om inte åtgärdsprogrammet genomförs
(referensalternativ). Då det inte finns någon information om omfattningen (uttryckt i hektar) för de
genomförda åtgärderna, kan inte en exakt kostnadsuppskattning göras. Dock har en schablonmässig
kostnadsberäkning av dessa genomförda åtgärder uppskattats vilken baseras på det procentuella
förhållandet mellan genomförda och föreslagna åtgärder. Denna procentandel varierar mellan fyra
procent (Bottenhavet) och 47 procent (Norra Östersjön). Även om detta inte är en fullständig bild av
genomförandet så indikerar den att såvida inte åtgärdsprogrammet genomförs förväntas
åtgärdstakten för denna förvaltningscykel motsvara omkring 20 procent i genomsnitt av det totala
åtgärdsbehovet. Detta ger en uppskattad årlig åtgärdskostnad på cirka 11 miljoner kronor per år för
referensalternativet.
Kostnader för ytterligare åtgärdsbehov

Analysen visar ett ytterligare åtgärdsbehov av restaurering av rensade och rätade vattendrag som
omfattar ungefär 8200 hektar i landet samt flottledsåterställning som omfattar omkring 3800 hektar
i landet) (tabell 3.13). Den sammanlagda kostnaden för genomförandet av åtgärderna till 2021 uppgår
till cirka 48 miljoner kronor per år i Sverige som helhet (tabell 3.13). Åtgärdskostnaden utgörs
framförallt av en investeringskostnad som handlar om den fysiska installationen av själva åtgärden.

Tabell 3.13. Ytterligare kostnader för fysiska åtgärder kopplade till restaurering av vattendrag
i syfte att komma tillrätta med morfologiska förändringar, efter avräkning av befintlig
åtgärdstakt (referensalternativ).
Fysisk åtgärd

Antal möjliga
åtgärder (st)/
Åtgärdsstorlek
(hektar)

Befintlig
åtgärdstakt
(antal
åtgärder)*

Ytterligare
åtgärdsbehov
(antal
åtgärder)

Investeringskostnad
(kronor)

Utredningskostnad
(kronor)

Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per
år)

Restaurering av rensade och rätade vattendrag
Bottenviken

174 st/231 ha

15

159

21 100 000

1 060 000

1 300 000

Bottenhavet

868 st/4 375 ha

34

834

280 000 000

10 100 000

16 800 000

Norra Östersjön

129 st/1 050 ha

61

68

55 300 000

2 770 000

3 400 000

Södra Östersjön

274 st/855 ha

62

212

66 200 000

3 310 000

4 000 000

370 st/1 655 ha

21

349

133 300 000

2 010 000

7 800 000

1 815 st/8 167 ha

193

1622

577 000 000

19 250 000

33 300 000

Västerhavet
TOTALT

Flottledsåterställning
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Fysisk åtgärd

Antal möjliga
åtgärder (st)/
Åtgärdsstorlek
(hektar)

Befintlig
åtgärdstakt
(antal
åtgärder)*

Ytterligare
åtgärdsbehov
(antal
åtgärder)

Investeringskostnad
(kronor)

Utredningskostnad
(kronor)

Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per
år)

Bottenviken

1 178 st/1 541 ha

79

1099

144 000 000

30 200 000

10 000 000

Bottenhavet

603 st/2 044 ha

93

510

59 100 000

12 200 000

4 100 000

Norra Östersjön

20 st/109 ha

2

18

9 200 000

1 920 000

600 000

Södra Östersjön

2 st/1 ha

2

0

0

0

0

24 st/72 ha

5

19

3 010 000

628 000

200 000

1 827 st/3 767 ha

181

1646

215 310 000

44 948 000

14 900 000

Västerhavet
TOTALT

*Källa: Uttag från Åtgärder i Vatten 2015-09-03.

Åtgärdsbehov inom befintlig lagstiftning

Åtgärderna bedöms rymmas inom befintlig lagstiftning. Dock är det så att i de flesta fall saknas en
verksamhetsutövare för de åtgärder som föreslås, därför finns det inte heller samma skyldigheter och
möjligheter för tillsynsmyndigheten att utkräva de åtgärder som skulle behövas i syfte att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten. Därmed behövs det en förstärkning av befintlig lagstiftning för att
reglera den åtgärdstakt som behövs. Detta är orsaken till att Vattenverksamhetsutredningen (SOU
2014:35) har föreslagit att staten görs ansvarig för åtgärder i vattenförekomster där
verksamhetsutövare saknas, se kommande stycke.
Finansiering av åtgärder i vattenförekomster påverkade av historiska verksamheter

Historiska verksamheter såsom markavvattningsföretag och flottleder berör ofta många
fastighetsägare, samtidigt är det ofta otydliga ansvarsförhållanden. Avlysta flottleder saknar i de flesta
fall en uttalad verksamhetsutövare. De miljöförbättrande åtgärder som idag sker i vattenförekomster
sker ofta på initiativ från länsstyrelserna men även från vattenråd, vattenvårdsförbund, kommuner,
privatpersoner med flera. De finansieras ofta med statliga anslag och EU-fonder. För att nå
miljökvalitetsmålen i de vattenförekomster där historiska verksamheter utgör ett hinder för att
miljökvalitetsnormer ska följas, bör Havs- och Vattenmyndigheten ta fram en nationell strategi för
hur dessa verksamheter/anläggningar ska hanteras (Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6).
Kostnaden för att ta fram denna strategi beräknas till 500 000 kronor. Denna strategi bör, i enlighet
med SOU 2014:35, göra staten ansvarig för underhåll. Finansieringen bör utformas i form av bidrag.
De löpande administrativa kostnaderna av bidraget beräknas uppgå till 700 000 kronor årligen, vilket
innebär en kostnad på 140 000 kronor per distrikt. Detta bidrag ska kunna sökas av ovan nämnda
aktörer, däribland länsstyrelserna, vattenvårdsförbunden och kommunerna, i syfte att återställa
flottleder och andra historiska verksamheter.

Kostnader av åtgärder för ekologiskt funktionella kantzoner
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på ekologiskt
funktionella kantzoner.
Jordbruksverket, åtgärd 6: Jordbruksverket behöver utveckla styrmedel och ta fram vägledning för
anläggande av ekologiskt funktionella kantzoner på jordbruksmark där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden behöver genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten som ska bidra med
kunskap om definitioner och betydelsen av ekologiskt funktionella kantzoner för vattenmiljön.
Åtgärden ska genomföras i samråd med Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen, åtgärd 9: Skogsstyrelsen behöver utvärdera nuvarande styrmedel, information och
rådgivning för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag på skogsmark och vid
behov föreslå nya styrmedel för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Åtgärden behöver genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten som ska bidra med
kunskap om definitioner och betydelsen av ekologiskt funktionella kantzoner för vattenmiljön.
Åtgärden ska genomföras i samråd med Jordbruksverket.

Åtgärdsbehov
De biologiska förhållandena i främst mindre vattendrag påverkas i mycket stor utsträckning av
strandzonen och det markområde som ligger i direkt anslutning. Med funktionell kantzon menas att
den till viss del är bevuxen av träd och buskar, vilket innebär lägre temperaturer genom beskuggning.
Förekomst av växtlighet leder även till tillförsel av organiskt material som löv och död ved samt att
slam och sediment från markanvändning i närområdet förhindras nå vattendragen. Växtlighetens
rötter är viktiga för att minska stranderosion.
Kantzonerna är också ett viktigt filter för näringsämnen då till exempel denitrifikation sker i
kantzoner som regelbundet översvämmas, fosfor och kvicksilver kvarhålls av vegetationen och intakta
kantzoner minskar tillförseln av humuspartiklar Åtgärden har alltså betydelse även för
miljöproblemen övergödning, försurning samt miljögifter, vilket gör att detta även tas upp under
dessa miljöproblem.
Åtgärden innebär att ett beväxt område bibehålls eller skapas i strandzonen och det markområde
som direkt påverkar ytvattnet. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegetation där lövträd
prioriteras. För jordbruksmark kan åtgärden innebära en påtaglig ekonomisk förlust i de fall då
produktiv jordbruksmark tas i anspråk. Inom skogsbruket är bilden mer varierad då åtgärden kan
genomföras med visst bibehållet uttag av virke och ofta omfattar mark med sämre
produktionsförhållanden. Storleken på zonen inom jordbruksområden kan variera beroende dels på
hur stort vattendraget är och dels vid hänsyn till omgivande mark exempelvis lutning
(Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 2008).
Bredden på en ekologiskt funktionell kantzon kan variera kraftigt, exempelvis utifrån områdets
topografi, vattendragets storlek och grundvattennivåer. Vanligtvis är bredden mellan 10-30 meter.
Nedan analyseras en bredd på 15 meter på ömse sidor av vattendraget. I de fall åtgärden ekologiskt
funktionell kantzon överlappar åtgärden gräsbevuxen skyddszon i jordbruksmark, vilken har
föreslagits för miljöproblemet övergödning, har denna areal räknats bort från arealen för ekologiskt
funktionell kantzon.

Kostnader för administrativa åtgärder
Vägledning och utredning av nya och befintliga styrmedel

I nuläget saknas förutsättningar att genom föreskrifter inrätta och behålla ekologiskt funktionella
kantzoner i den omfattning som krävs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Därför
behöver Jordbruksverket respektive Skogsstyrelsen som ansvariga för rådgivning och vägledning inom
respektive näring ta fram och utreda styrmedel, i syfte att tydliggöra var dessa kantzoner lämpligen
ska anläggas.
Jordbruksverket behöver ta fram styrmedel så att ekologiskt funktionella kantzoner anläggs i den
omfattning som krävs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Jordbruksverket behöver även ta
fram riktlinjer för hur och var ekologiskt funktionella kantzoner ska anläggas eller bibehållas på eller
i anslutning till jordbruksmark. Jordbruksverket behöver också utveckla och genomföra information
och rådgivning om riktlinjerna samt följa efterlevnaden av dessa.
Sammanlagd kostnad för utredning av styrmedel (Jordbruksverket, åtgärd 6) samt vägledningsarbete
uppskattas till två miljoner kronor. Arbetet sker på nationell nivå och kostnaden fördelas lika mellan
de fem vattendistrikten. För respektive vattendistrikt innebär det en kostnad på 400 000 kronor.
Skogsstyrelsen behöver analysera och utvärdera skogsbrukets efterlevnad av målbild för funktionella
kantzoner mot sjöar och vattendrag. Skogsstyrelsen behöver även utvärdera information,
kunskapsförmedling och återkoppling om målbilderna. Om utvärderingen visar att effekten från
ekologiskt funktionella kantzoner inte är tillräcklig för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten
behöver Skogsstyrelsen utveckla och föreslå nya styrmedel. Ingen kostnad för utredning av nya
styrmedel föreslås i denna analys, då utvärdering först får visa om detta arbete behövs.
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Sammanlagd kostnad för detta utvärderings- och utredningsarbete (Skogsstyrelsen, åtgärd 9)
uppskattas till 1 miljon kronor. Arbetet sker på nationell nivå och kostnaden fördelas lika mellan de
fem vattendistrikten. För respektive vattendistrikt innebär det en kostnad på 200 000 kronor.
En viktig förutsättning för att Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens vidare arbete är att det tas fram
en tydlig och användbar definition av ekologiskt funktionella kantzoner samt att betydelsen av dessa
tydliggörs, vilket lämpligen görs av Havs- och Vattenmyndigheten. För att få en effektiv arbetsprocess
är det av betydelse att det sker en samverkan mellan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Havs- och
Vattenmyndigheten.

Övriga konsekvenser
Åtgärderna kommer att få negativa konsekvenser för och skogsbruk då produktiv mark tas i anspråk.
Införandet av ekologiskt funktionella kantzoner har även beröring på miljöproblemen övergödning
och miljögifter.

Kostnader för fysiska åtgärder
I tabell 3.14 presenteras omfattning av ekologiskt funktionella kantzoner som behöver anläggas
bibehållas samt kostnader för dessa. Kostnadsberäkningar baseras på en generell beräkningsmetod
som har använt modellerade värden utifrån en kantzon med bredden 15 meter från
vattenförekomsten. Kostnaden utgörs som ett produktionsbortfall från skogsbruket som baseras på
fastighetsvärdet . Beräkningar visar att ekologiskt funktionella kantzoner behövs i 3368 av Sveriges
vattenförekomster med en omfattning på nästan 44 500 hektar för att miljökvalitetsnormerna ska
följas (tabell 3.14), vilket motsvarar omkring 0,19 procent av den totala skogsmarksarealen i Sverige.
Kostnaden beräknas till cirka 126 miljoner kronor årligen under 30 år. Ekologiskt funktionella
kantzoner är en kompletterande åtgärd som inte ryms inom befintlig lagstiftning, därmed är
åtgärdskostnaden inte en konsekvens av åtgärdsprogrammet, och som redan i stor utsträckning
genomförs på frivillig basis genom prövning av avverkningsanmälningar och genom de olika
miljöcertifieringssystemen.

Tabell 3.14. Kostnader för att anlägga ekologiskt funktionella kantzoner
Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Beräknat antal
åtgärder/Uppskattad
omfattning (ha)

Total åtgärdskostnad per
år (kronor per år)

Bottenviken

618 st/9 465 ha

13 300 000

Bottenhavet

1 188 st/10 029 ha

19 000 000

Norra Östersjön

291 st/3 879 ha

7 300 000

Södra Östersjön

685 st/12 597 ha

54 700 000

586 st/8 514 ha

32 100 000

3368 st/444 84 ha

400 000

Västerhavet
TOTALT
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Konsekvensanalys av åtgärder mot miljögifter i yt- och grundvatten
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av åtgärderna riktade till myndigheter och
kommuner inom miljöproblemet miljögifter. Avsnittet sammanfattar möjliga konsekvenser av
åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och kommuner väljer,
hur de tillämpas och vilka fysiska åtgärder de leder till. Inledningsvis tas samhällets nyttor av
minskade utsläpp av miljögifter upp, sedan redovisas kostnader för administrativa åtgärder, det vill
säga hur olika styrmedel nyttjas eller utvecklas. Även kostnaderna för de fysiska åtgärder som detta
åtgärdsprogram kan komma att leda till beskrivs. Därefter ges en mer ingående analys per
sektor/påverkanskälla med tillhörande administrativa och fysiska åtgärder.

Samhällsekonomisk nytta av åtgärderna och god status
Den samhällsekonomiska nyttan av att genomföra åtgärder för minskad spridning av miljögifter är
delvis svår att kvantifiera eftersom orsakssamband i vissa fall är svåra att fastställa och kvantifiera.
För miljögifter kan det samhällsekonomiska värdet av åtgärder däremot ofta estimeras genom vilka
skadekostnader som kan undvikas om åtgärder vidtas. Detta ska dock ses som att värderingen av
nyttan kommer att anta dess minsta möjliga värde. Enbart utifrån denna beräkningsmodell finns
betydande nyttor med att minska spridning av miljögifter, inte minst i termer av minskade risker och
uteblivna miljöskade- och hälsokostnader samt med tanke på minskade framtida risker, vilket är ett
välutrett faktum.
Kvicksilver

Kvicksilver är ett allvarligt hot mot miljön och människors hälsa och kan till exempel orsaka skador
på centrala nervsystemet och fosterskador. En av de allra vanligaste exponeringsvägarna är via intag
av insjöfisk, framförallt rovfisk som abborre och gädda (Länsstyrelsen Kronoberg, 2012). Kvicksilver är
också ett av de miljögifter som överstiger gränsvärdet i stort sett alla vattenförekomster i Sverige.
Storleken på de samhällsekonomiska skadekostnaderna med avseende på intag av kvicksilver via
insjöfisk för Sverige har dock inte estimerats.
Kadmium

För kadmium estimerar Kemikalieinspektionen att ökad benskörhet och frakturer på grund av
kadmiumintag via mat, med ökade vårdkostnader som följd, kostar samhället över fyra miljarder per
år. Ungefär två procent av det totala kadmiumintaget kommer från intag av fisk och skaldjur.
Marginaleffekten av fisk och skaldjurs bidrag är inte uppskattad, men under antagande att två
procent av de totala skadekostnaderna från kadmiumexponering via mat kan härröras till intag av
fisk och skaldjur så uppgår skadekostnaden för kadmium i sjöar och vattendrag till 80 miljoner
kronor årligen. De skadekostnader som eventuellt kan undvikas om åtgärder vidtas som syftar till
att minska intaget av kadmium via insjöfisk och skaldjur. I det fall åtgärder vidtas närmare
utsläppskällan, kan även exponeringen av kadmium via annan typ av födointag minskas, vilket ökar
även det samhällsekonomiska värdet av de skador, som undviks. Detta då de totala
samhällsekonomiska kostnaderna för frakturer på grund av kadmiumintag via mat i Sverige är fyra
miljarder kronor (ENVECO, 2014).
Förorenade områden

För sanering av förorenade områden kan en tidigareläggning av åtgärder riktad till de
efterbehandlingsobjekt som vattenförvaltningen identifierat leda till samhällsekonomiska vinster i
form av minskad oro hos kringboende och att markägare och exploatörer kan använda den tidigare
förorenade marken för exempelvis bostäder (Naturvårdsverket, 2013). Detta skapar
samhällsekonomiska värden, men är svårt att kvantifiera Det lägsta värdet på nyttan av detta är dock
markvärdet efter åtgärd i jämförelse med markvärde efter åtgärd.
Dricksvatten

För dricksvattenförsörjning utgör förekomsten och föroreningen av miljögifter en risk för ökade
samhällsekonomiska kostnader vid exempelvis stängning av vattentäkt och rening av dricksvatten. Ett
exempel på en storskalig risk är Mälaren som är dricksvattenförekomst för cirka två miljoner
människor, och föroreningar i form av bland annat högflourerade ämnen (PFAS) utgör redan i
dagsläget och framtiden en risk. Åtgärder som syftar till att förebygga och sanera kan leda till
samhällsekonomiska vinster i form av minskad rening av dricksvatten.
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Spridning av förorenande ämnen vid olyckor

Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärden till Trafikverket är minskad risk för olyckor och
begränsad spridning av förorenande ämnen till vatten vid olycka på väg och järnväg. Åtgärden till
MSB väntas leda till att rätt åtgärder sätts in i händelse av olycka på väg och järnväg så att
spridningen av miljögifter begränsas. .

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
I tabellerna nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna mot miljögifter. Med
avseende på administrativa åtgärder så redovisas de totala kostnaderna för denna förvaltningscykel
(2015-2021).
Även kostnaderna för de fysiska åtgärder som kan kopplas till de olika åtgärdsförslagen redovisas,
uttryckt i kronor per år. När det är möjligt redovisas kostnaderna för referensalternativet, dessutom
redovisas det ytterligare behov av fysiska åtgärder som har identifierats och är av den omfattningen
att de inte genomförs idag. Omfattning och kostnader för fysiska åtgärder baseras på
åtgärdsplanering i VISS som gjorts av länsstyrelserna, där bedömningar ibland kan skilja sig mellan
länsstyrelserna. Det som redovisas är möjliga förslag på fysiska åtgärder och dessa är inte bindande
för myndigheter och kommuner. I många fall behövs även en fördjupande åtgärdsutredning. Det kan
komma att påverka omfattningen av de nu föreslagna fysiska åtgärderna som behöver genomföras.

Tabell 4.1. Administrativa kostnader för åtgärder kopplade till miljögifter. Siffrorna redovisas
för vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
åtgärder som genomförs till
2021 utan åtgärdsprogram
(referensalternativet) Total
kostnad till 2021
(kronor)

Administrativa kostnader för
åtgärder som visar det
ytterligare åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021
(kronor)

Naturvårdsverket, åtgärd 3

Inte uppskattat

-

Generalläkaren, åtgärd 1 b)

Inte uppskattat

Förorenad mark/områden

Länsstyrelserna, åtgärd 10

BV: 14 100 000
BH: 46 400 000
NÖ: 56 400 000
SÖ: 56 400 000
VH: 28 200 000
(Totalt: 201 600 000)

Kommunerna, åtgärd 1

(Totalt: 201 600 000)

Kostnad för
bidragsansökningar är inte
uppskattad

100 000
(Totalt: 500 000)

Hav- och vattenmyndigheten,
åtgärd 2
Punktkällor och diffusa utsläpp

Per distrikt 200 000
(Totalt:1 000 000)

Kemikalieinspektionen, åtgärd 1
Läkemedelsverket, åtgärd 1

Inte uppskattat
Per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Naturvårdsverket, åtgärd 2
Länsstyrelserna, åtgärd 1

BV: 4 300 000
BH: 7 400 000

Kommunerna, åtgärd 1
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Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
åtgärder som genomförs till
2021 utan åtgärdsprogram
(referensalternativet) Total
kostnad till 2021
(kronor)

Administrativa kostnader för
åtgärder som visar det
ytterligare åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021
(kronor)

NÖ: 1 250 000
SÖ: 900 000
VH: 5 000 000
(Totalt: 19 000 000)

Generalläkaren, åtgärd 1

Dagvatten
Per distrikt 300 000
(Totalt: 1 500 000)

Naturvårdsverket, åtgärd 7
Generalläkaren, åtgärd 1 a)

Kommunerna, åtgärd 8

Inte uppskattat
BV: 8 500 000
BH: 15 000 000
NÖ: 21 000 000
SÖ: 25 000 000
VH: 31 500 000
(Totalt: 101 000 000)

Trafikverket, åtgärd 1 c)

BV: 4 000 000
BH: 6 500 000
NÖ: 9 000 000
SÖ: 11 000 000
VH: 13 500 000
(Totalt: 44 000 000)
Inte uppskattat

Transport
Trafikverket, åtgärd 1 b)

Inte uppskattat

Jordbruk

Jordbruksverket, åtgärd 2

BV: 9 000 000
BH: 18 000 000
NÖ: 28 000 000
SÖ: 93 000 000
VH: 36 000 000
(Totalt: 186 000 000)

Länsstyrelserna, åtgärd 6

Inte uppskattat

Länsstyrelserna, åtgärd 7

Inte uppskattat

Per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Jordbruksverket, åtgärd 6
Kommunerna, åtgärd 2 b)

TOTALT

Per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Inte uppskattat

107 800 000
(Totalt: 503 000 000)
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Tabell 4.2. Kostnader för fysiska åtgärder kopplade till miljögifter. Siffrorna redovisas för
vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Kostnad för
referensalternativ/
grundläggande och
kompletterande åtgärder
som kommer
genomföras
Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)

Förslag på
fysiska åtgärder
som åtgärderna
till myndigheter
och kommuner
kan leda till

Kostnad för
grundläggande åtgärd
som ej genomförs
(ytterligare behov)
Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)

Förorenad mark
Naturvårdsverket,
åtgärd 3
BV: 31 500 000
BH: 103 500 000
NÖ: 126 000 000
SÖ: 126 000 000
VH: 63 000 000
(Totalt: 450 000 000)

Generalläkaren, åtgärd
1 b)
Länsstyrelserna,
åtgärd 10

Efterbehandling av
förorenad mark

Kommunerna, åtgärd 1
Hav- och
vattenmyndigheten,
åtgärd 2
Punktkällor och diffusa utsläpp
Kemikalieinspektionen,
åtgärd 1
Läkemedelsverket,
åtgärd 1
Naturvårdsverket, åtgärd
2

BV: 0
BH: 0
NÖ: 260 000
SÖ: 260 000
VH: 1 000 000
(Totalt: 1 500 000)

Båtbottentvättar

Länsstyrelserna, åtgärd
1
Kommunerna, åtgärd 1

BV: 0
BH: 100 000
NÖ: 4 000 000
SÖ: 7 800 000
VH: 1 700 000
(Totalt: 13 400 000)

Generalläkaren, åtgärd 1
a)
Dagvatten
Naturvårdsverket, åtgärd
7

BV: 8 500 000
BH: 700 000
NÖ 7 700 000
SÖ: 5 000 000
VH: 4 700 000
(Totalt: 19 000 000)

Generalläkaren, åtgärd 1
Dagvattenåtgärder
Kommunerna, åtgärd 8

Enbart uppskattning för
åtgärder av dagvatten i
ytvatten, inte för
grundvatten.

Trafikverket, åtgärd 1c)
Transport
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Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Trafikverket,
åtgärd 1 b)

Förslag på
fysiska åtgärder
som åtgärderna
till myndigheter
och kommuner
kan leda till

Barriärer och
sponter

Kostnad för
referensalternativ/
grundläggande och
kompletterande åtgärder
som kommer
genomföras
Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)

Inte uppskattat

Kostnad för
grundläggande åtgärd
som ej genomförs
(ytterligare behov)
Total årlig
åtgärdskostnad
(kronor per år)

BV: 0
BH: 2 300 000
NÖ: 8 000 000
SÖ: 93 000 000
VH: 66 800 000
(Totalt: 170 000 000)

Jordbruk
Jordbruksverket, åtgärd
2
BV: 900 000
BH: 1 800 000
NÖ: 2 700 000
SÖ: 9 000 000
VH 3 600 000
(Totalt: 18 000 000)

Jordbruksverket, åtgärd
6
Länsstyrelserna, åtgärd
6

Minskad
användning av
växtskyddsmedel

Länsstyrelserna, åtgärd
7
Kommunerna, åtgärd 2
b)
BV: 40 000 000
BH: 104 200 000
NÖ: 134 000 000
SÖ: 131 000 000
VH: 68 700 000
(Totalt: 470 600 000)

TOTALT

BV: 4 900 000
BH: 6 100 000
NÖ: 46 400 000
SÖ: 123 300 00
VH: 76 800 000
(Totalt: 231 400 000)

Fördelningseffekter och förorenaren betalar
I ramdirektivet för vatten uttrycks att varje vattenanvändare ska betala för sin negativa påverkan på
vattenkvaliteten. Ungefär samma sak uttrycks i miljöbalken, då som principen förorenaren betalar.
Inom miljögiftsområdet bedöms flera påverkanskällor inte bära sina fulla miljökostnader för
miljögifter.
En stor del av kostnaderna för att minska utsläpp av miljögifter betalas av företag med utsläpp redan
idag. Främst regleras det via prövning och tillsyn som följer av miljöbalken. De tänkbara fysiska
åtgärderna kan beröra många olika aktörer. I analysen inkluderas följande aktörer: markägare med
förorenad mark, industri, avloppsreningsverk, gruvor, infrastruktur- och transportsektorn, jordbruk
och småbåtsägare.
Markägare med förorenad mark

Kostnaden för att sanera förorenad mark kan i många fall vara omfattande. Om företaget fortfarande
är verksamt på platsen belastas ofta det med kostnaderna. I stor utsträckning går det dock inte att
härleda en verksamhet till platsen och offentlig finansiering är då nödvändig. Industrier som antingen
ligger på mark som är förorenad eller vill expandera inom ett industriområde med förorenad mark
kan tvingas bära omfattande kostnader.
I konsekvensanalysen utreds inga kompletterande styrmedel utan detta arbete förväntas skötas inom
befintlig lagstiftning och praxis.
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Industri, gruvor och avloppsreningsverk

I Sverige hanteras miljökvalitetsnormerna inom befintlig miljöprövning och tillsyn och inga ytterligare
konsekvenser beräknas i denna konsekvensanalys. Under förvaltningscykeln kommer miljöprövning
och tillsyn sannolikt leda till att vissa industrier och avloppsreningsverk kan komma att behöva
reducera sina utsläpp ytterligare för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Ingen precisering
sker i denna konsekvensanalys.
Vid åtgärder i avloppsreningsverk, avloppsledningsnät och i viss mån även i samband med hantering
av dagvatten kommer kostnaderna att spridas på en stor mängd fastighetsägare som är kopplade till
det kommunala avloppsledningsnätet. Om Naturvårdsverket inom sin åtgärd väljer att kräva
läkemedelsrening kan kostnaderna bli omfattande.
Småbåtshamnar

Småbåtsägare och hamnar har under senare år hamnat i fokus för miljögiftsarbetet. Tributyltenn
(TBT) är det ämne som diskuterats mest. TBT användes tidigare i båtbottenfärg. Båtbottentvättar
som renar tvättvattnet föreslås som åtgärd på många platser. De flesta båtbottentvättar som anlagts
har fått stöd från LOVA-stödet, vilket innebär en minskad investeringsbörda. Det finns dock ett
relativt stort ytterligare åtgärdsbehov som delvis kommer att behöva finansieras av småbåtsägarna.
Konsekvensanalysen utreder en fortsatt satsning på båtbottentvättar med hjälp av LOVA-stödet.
Infrastruktur- och transportsektorn

Som skydd mot påverkan av miljögifter från transporter utreds tänkbara skyddsåtgärder som kan
anläggas vid vägbyggen. Det finns en stor variation i tänkbara åtgärder, bland annat utreds så kallade
barriärer och sponter för att skydda dricksvattentäkter i först hand. Infrastrukturprojekt kommer att
få bära utökade kostnader då vägar anläggs över dricksvattentäkter eller andra skyddade områden.
Lantbruk med växtodling

En stor del av problemen med bekämpningsmedel härrör från växtskyddsmedel som numera är
förbjudna. Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna har åtgärder i åtgärdslistan
kopplade till detta miljöproblem. Naturvårdsverket håller på att utarbeta en ny föreskrift som kan
komma att innebära förebyggande åtgärder. Rådgivning bedöms som ett effektivt styrmedel.

Förbättringsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna
Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga,
långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att spridas i miljön. De innefattar både
organiska ämnen, som polyaromatiska kolväten (PAH) och oorganiska ämnen, som metaller. Inom
vattenförvaltningsarbetet hanteras miljögifter olika i åtgärdsprogrammet beroende på om det gäller
grund- eller ytvatten. För mer information om problemet miljögifter se Förvaltningsplanen del 2
kapitel Miljögifter.
För miljögifter uttrycks förbättringsbehovet i antal vattenförekomster som behöver förbättra statusen
eller som utgör en risk för att god status inte ska nås. I de fall där åtgärdsplaneringen kommit längre
finns en uppskattning av förbättringsbehovet angiven som mängd (kg) av ett ämne som behöver
åtgärdas alternativt hur mycket halten behöver sänkas för att nå god status. Detta framkommer
närmare på vattenförekomstnivå i databasen VISS.

Grundvatten
Grundvattenförekomster som har ett förbättringsbehov för miljögifter genom att de är i riskzonen
att inte uppnår god kemisk status är på grund av betydande påverkan i området eller genom att
halten av ett eller flera miljögifter överstiger utgångspunkt för att vända trend.
Grundvattenförekomster med otillfredsställande kemisk status har ett eller flera ämnen som
överstiger ämnets maximala nivå, men ingen av grundvattenförekomsterna i distriktet har så höga
halter att status har sänkts. De ämnen som främst är förhöjda är bland annat bekämpningsmedel och
arsenik.
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Ytvatten
Förbättringsbehovet för ytvatten uttrycks som antal vattenförekomster som har sänkt kemisk status
genom att ett gränsvärde för prioriterade ämnen överskrids alternativt sänkt ekologisk status för att
ett riktvärde för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) överskrids. När de så kallade överallt
överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) inkluderas i
bedömningen klassificeras samtliga ytvatten i vattendistriktet till uppnår ej god kemisk status. Det
saknas både tekniska och ekonomiska förutsättningar för att inom det närmsta seklet åtgärda
problemen med dessa ämnen. Vissa förbättringar kan uppnås genom att där det finns lokala
påverkanskällor åtgärda dessa. Det är främst metaller, tributyltenn (TBT) och PAH:er som orsakar
problem som behöver åtgärdas för att nå god status, se Förvaltningsplan del 2 kap Miljögifter.

Referensalternativ – Utveckling till 2021 utan åtgärdsprogram
Nationellt miljömål

Giftfri miljö
(Etappmål/precisering)
I den fördjupade utvärderingen 2012 konstaterades att varken det tillstånd som miljökvalitetsmålet
uttrycker, eller förutsättningarna för måluppfyllelse kan uppnås till 2020 med hittills beslutade och
planerade åtgärder.
Grundvatten av god kvalitet
I miljömålsuppföljningens fördjupade utvärdering 2012 konstateras att det inte är möjligt att nå
miljötillståndet som beskrivs i miljökvalitetsmålet 2020 med idag beslutade eller planerade
styrmedel. Detta då återhämtningstiden i mark och vatten är lång, och miljötillståndet bedöms inte
kunna uppnås förrän på ytterligare längre sikt.
Miljöproblemet till 2021

Fullständiga bedömningsgrunder för att uppskatta påverkan och risker för spridning av miljögifter i
vattenmiljö saknas delvis även i denna förvaltningscykel. Fler vattenförekomster har inför denna cykel
klassats ned på grund av problem relaterat till miljögifter. Detta bör emellertid främst ses i ljuset av
det bättre underlag för statusklassning som tagits fram sedan 2009 och inte som en reell försämring
av förhållandena i miljön. Med nuvarande prognos för berörda branscher och diffusa utsläppskällor
görs bedömningen att miljögiftspåverkan till vattenmiljöer kan, med negativ inverkan på människors
hälsa och miljö som följd, förväntas öka om Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inte genomförs.
Utvecklingen går i en svagt positiv riktning för miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Framsteg
har skett i arbetet med skydd av grundvattenresurser, bevarande av naturgrustillgångar och avseende
påverkan på grundvattennivåer, men ytterligare insatser krävs. En potentiell risk för grundvatten,
som kan förväntas öka, bland annat på grund av klimatförändringar, är mikrobiologisk påverkan, här
anses parasiter vara de mest oroväckande mikroorganismerna och humanfekalier den mest
oroväckande föroreningskällan. (Livsmedelsverket, 2013).
Påverkanskällor till 2021

Många miljögifter med relevans för vattenområdet, exempelvis farliga metaller och organiska
miljögifter har sedan 1970-talet uppvisat en nedåtgående trend i avloppsvatten. Nya potentiellt
miljöskadliga kemikalier, till exempel läkemedelsrester tillkommer emellertid kontinuerligt och
bedömningen görs att påverkan från diffusa källor i urban miljö kopplat till avloppsvatten därmed
förväntas öka under 2016-2021. Förorenad mark kommer också fortsätta att vara en källa till utsläpp
men Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete med sanering av förorenad mark (EBH) förväntas
fortgå och bör leda till en minskning av dessa utsläpp över perioden 2016-2021. Kadmiumhalter
förväntas ligga kvar på nuvarande nivåer under 2016-2021 medan det för kvicksilver kan förväntas en
ökning av halterna i vissa vatten. Detta följer av att höga kvicksilverhalter redan finns lagrade i mark
som läcker, till exempel i samband med skogsavverkning och ytterligare späder på halterna i våra
vatten. Gällande spridning av växtskyddsmedel från jordbruket till vatten bedöms detta utgöra ett
problem även under perioden 2016-2021, men tack vare det breda åtgärdsarbetet ses en nedåtgående
trend över tid (se diagram 4.1).
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Diagram 4.1. Andel prov per år med fynd av växtskyddsmedel (SLU, 2015).

Ett brett åtgärdsarbete riktat mot kemikalier pågår även parallellt med vattenförvaltningen.
Förbättringar i produktionscykeln med ökade krav på registrering och information kommer stegvis
införas till 2018 genom införande av EUs övergripande kemikalieförordning (REACH). Gällande
växtskyddsmedel har EUs förordning om växtskyddsmedel trätt i kraft under nuvarande cykel och
tillämpas från 2011. Sju direktiv rörande kemikaliepåverkan har samlats i ett övergripande
industriutsläppsdirektiv (IED) från och med år 2014, vilket bland annat kan leda till skärpta krav
rörande efterlevnadskontroll och implementering av bästa möjliga teknik (BAT) under 2015-2021
(Naturvårdsverket, 2015). Den samlade bilden kring internationella avtal och EU-direktiv riktat mot
miljögifter pekar på en fortsatt positiv utveckling, där implementering av flera avtal och direktiv
kommer vara i ett intensivt skede under förvaltningscykeln 2015-2021. Detta arbete förväntas inverka
positivt även på spridning av miljögifter till vattenmiljön, men den samlade bilden är ändå att det
finns risk för ökad spridning av miljögifter till vattenmiljö om åtgärdsprogram inte införs
(Naturvårdsverket, 2012).
Gällande branschprognoser från berörda branscher pekar dessa i delvis olika riktning. För
kemikalieindustrin och läkemedelsindustrin pekar den prognosticerade trenden på en relativt stabil
utveckling på lång sikt. För dessa branscher visar den samlade bedömningen på att produktion vid
befintliga anläggningar kan förväntas öka medan nyetableringar bedöms som mindre troliga. Det kan
främst ha en effekt på vattenanvändningen men det bedöms även ha en ökad vattenpåverkan i form
av spridning av miljögifter. För jordbruket är trenden i form av sysselsättning nedåtgående och
miljögiftspåverkan i form av växtskyddsmedel pekar i samma riktning med en svag nedåtgående
trend. Vid en samlad bedömning för samtliga påverkanskällor inklusive diffusa utsläppskällor från
urban miljö ses en risk för ökad spridning av miljögifter till vattenmiljöer och negativ inverkan på
människors hälsa och miljön. (SWECO, 2013),
Trafikverket arbetar med att minska riskerna för olyckor med utsläpp till yt- och grundvatten
(Trafikverket, 2013). Vintertid utförs halkbekämpning, vilket anses vara en av de effektivaste
åtgärderna för att minska risken för olyckor på väg. Riskbedömningar av konfliktsträckor, det vill
säga den sträcka där vägen kan utgöra en väsentlig risk för vattenförekomsten, genomförs. Dessa
används sedan som underlag för nationella prioriteringar av vilka konfliktsträckor som ska gå vidare
till åtgärdsvalsstudier och efterföljande åtgärder. Trafikverket arbetar även med översyn och
revidering av rutiner för olyckshantering vid olycka med miljöfarligt ämne på väg och järnväg. MSB
tar i samarbete med HaV och Trafikverket fram en handbok för hur undersökande övervakning bör
utföras vid olycka med eventuellt utsläpp till vatten. Syftet är att kunna sätta in rätt åtgärder vid en
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olycka. MSB har även tagit fram Sveriges strategi för oljeskadeskydd (MSB med flera, 2014).
Insatserna förväntas att på sikt leda till minskade risker för utsläpp från olyckor.

Kostnader för åtgärder mot utsläpp från förorenad mark
Nedan listas åtgärder ritade till myndigheter och kommuner med avseende på utsläpp från förorenad
mark.
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 2: Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram vägledning till
verksamhetsutövare, länsstyrelser och kommuner om hur spridning av miljögifter kan förhindras
vid muddring, dumpning av muddermassor och annan vattenverksamhet som berör sediment, på
ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Arbetet behöver ske i samverkan
med Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.
Naturvårdsverket, åtgärd 3: Naturvårdsverket ska i sitt arbete med att fördela bidrag till åtgärder i
förorenade områden fortsätta prioritera områden med påverkan på vatten på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna.
Länsstyrelserna, åtgärd 10: Länsstyrelserna ska i sitt arbete med bidragsansökningar och tillsyn av
förorenade områden fortsätta prioritera områden med påverkan på vattenförekomster där det
behövs förebyggande eller förbättrande åtgärder för att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten
kan följas.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med Naturvårdsverket, Sveriges geotekniska institut,
Sveriges geologiska undersökning och kommunerna.
Kommunerna, åtgärd 1: Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas.
Generalläkaren, åtgärd 1: Generalläkaren ska i sin tillsyn av
förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder i områden där
det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärdsbehov
Vattenmyndigheterna identifierar 472 objekt som bör saneras under vattenförvaltningscykeln 20152021 för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Det bedöms att dessa i huvudsak är riskklass 1-objekt.
Det kan inte sägas om dessa objekt skiljer sig åt från den prioriteringsordning som Naturvårdsverket
utgår ifrån. Det antas därför att Vattenmyndighetens prioriteringsordning är en delmängd av
Naturvårdsverkets prioriteringsordning i deras arbete med efterbehandling av förorenad mark, i det
fall planen för etappmålet till 2025 och miljömålet till 2050 uppfylls.

Kostnader för administrativa åtgärder
För att muddring, dumpning av muddermassor och annan vattenverksamhet ska kunna utföras med
minsta möjliga konsekvenser för miljön behöver Havs- och vattenmyndigheten ta fram en vägledning
för detta. För arbetet med att ta fram vägledningen antas en schablonkostnad på 500 000 kronor.
Naturvårdsverket arbetar i stor utsträckning med förorenade områden. Målet är att alla förorenade
områden ska saneras till 2050, med ett delmål på 25 procent till 2025. Det är av största vikt att
Naturvårdsverket, än mer än vad som är fallet idag, prioriterar att fördela bidrag till åtgärdsområden
som måste förbättras för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Vattenmyndigheterna bedömer
att det utpekade åtgärdsbehovet i VISS kan genomföras inom Naturvårdsverket befintliga verksamhet,
det krävs inga ytterligare arbetsinsatser för myndigheten. Av samma anledning är det av vikt att
Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna prioriterar dessa områden inom tillsyn och
bidragsansökningar.
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Gällande länsstyrelsernas åtgärd och kommunernas åtgärd har det av länsstyrelserna
(Naturvårdsverket, 2013) estimerats att det behövs 1-2 helårstjänster per länsstyrelse för att hantera
tillsyn av förorenad mark (EBH-objekt). Här antas att dessa ökade resurser delas med kommuner för
att täcka deras behov av ytterligare resurser för tillsynsarbete. Totalt antas att cirka 84 helårstjänster
behövs för ökat tillsynsarbete hos länsstyrelser och kommuner, vilket speglar den finansiering
Naturvårdsverket har för tillsyn under 2015 och som förväntas fortsätta kommande år, då målen är
2025 och 2050. Kostnaderna hänvisas således till detta åtgärdsprograms referensalternativ då det
redan finns finansiering. Fördelning av tillsynskostnad per distrikt grundas i det åtgärdsbehov som
utpekats i VISS, där Bottenviken står för sju procent, Bottenhavet 23 procent, Norra Östersjön 28
procent, Södra Östersjön 28 procent och Västerhavet 14 procent av det totala åtgärdsbehovet.
Gällande Generalläkaren tillsyn har det inte kunnat klargöras vilka merkostnader som kan tillkomma
för att Generalläkaren ska prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att
miljökvalitetsnormen följs. Se de administrativa kostnaderna för distriktet och nationellt i tabell 4.1.

Kostnader för fysiska åtgärder
Som tidigare nämnts så är totalt 472 områden utpekade med behov av åtgärd i VISS, de flesta
objekten är riskklass 1.
Att förorenade områden ska vara åtgärdade ingår i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Naturvårdsverkets bedömning är att saneringstakten behöver öka för att det ska lyckas. Målet för
Naturvårdsverkets arbete med sanering av förorenade områden är att alla områden med riskklass 1
och riskklass 2 ska vara sanerade innan år 2050. För att nå detta mål finns ett etappmål om att 25
procent av alla riskklass 1- och 2-objekt ska vara sanerade 2025. I länsstyrelsernas inventering av
förorenade områden uppskattas riskerna vara mycket stora (riskklass 1) för mellan 1000 och 1500
områden och stora (riskklass 2) för mellan 10 000 och 15 000 områden. Naturvårdsverkets analys
visar att nuvarande saneringstakt medför att 17 riskklass 1-objekt och 108 riskklass 2-objekt saneras
årligen. Angivet i procent ger det att cirka 17 procent av riskklass 1-objekten och cirka tio procent av
riskklass 2-objekten åtgärdas till 2025 jämfört med 2014 om nuvarande saneringstakt bibehålls.
Etappmålet där 25 procent av riskklass 1- och 2-objekten saneras till 2025 innebär en ökning av den
årliga saneringstakten med åtta riskklass 1-objekt per år och 152 riskklass 2-objekt per år
(Naturvårdsverket, 2015).
Enligt referensalternativ och nuvarande åtgärdstakt under vattenförvaltningscykeln 2015-2021 kommer
102 riskklass 1-objekt och 648 riskklass 2-objekt saneras. Enligt saneringstakten i Naturvårdsverkets
etappmål kommer 150 riskklass 1-objekt och 1560 riskklass 2-objekt saneras under
vattenförvaltningscykeln 2015-2021. Antagande görs att saneringstakten för referensalternativet är
tillräcklig för att sanera de av vattenförvaltningen identifierade objekten om Naturvårdsverket
prioriterar de objekt som ligger vid en vattenförekomst som inte följer miljökvalitetsnormerna. Det
kommer innebära att Naturvårdsverket behöver prioritera riskklass 1-objekt i större utsträckning.
Kostnaden för dessa åtgärder summeras efter Naturvårdsverkets befintliga finansiering som uppgår
till 450 miljoner kronor för 2015. Fördelning av kostnad per distrikt grundas i det åtgärdsbehov som
utpekats i VISS. Se kostnaderna för de fysiska åtgärderna fördelat på distriktet och nationellt i tabell
4.26.

Övriga konsekvenser
Några av de prioriterade EBH-objekten ligger inom områden där det finns risk för översvämningar
vid klimatförändringar. En prioritering för att tidigarelägga genomförandet av sanering av dessa
förorenade områden leder till en minskad risk för spridning av stora mängder miljögifter vid
eventuella översvämningar.
Åtgärderna bidrar även till ett bättre ekosystem i och vid vattnet tidigare än målåret 2050.
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Kostnader för åtgärder mot utsläpp från punktkällor och diffusa
utsläppskällor
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på utsläpp från
punktkällor och diffusa utsläppskällor.
Kemikalieinspektionen åtgärd 1: Kemikalieinspektionen ska tillsynsvägleda länsstyrelser och
kommuner samt informera allmänheten om hur kemiska produkter används så att negativ
påverkan på vattenmiljön av prioriterade och särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2013:19
minimeras.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Läkemedelsverket, åtgärd 1: Läkemedelsverket ska arbeta för att minska påverkan från läkemedel på
vattenmiljön, särskilt med avseende på prioriterade och särskilda förorenande ämnen som påverkar
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter.
Naturvårdsverket åtgärd 2: Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras
tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter i syfte att minska utsläppen till vatten, från såväl
punktkällor som diffusa källor, av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i sådan
omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen,
Skogsstyrelsen och andra centrala myndigheter med ansvar inom relevanta sak- och/eller
förvaltningsområden, samt med länsstyrelser och kommuner.
Länsstyrelserna, åtgärd 1: Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med
beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att
det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska genomföras med stöd av de åtgärdsplaner som ska utarbetas enligt Länsstyrelsernas
åtgärd 5.
Åtgärden ska när så är motiverat genomföras i samverkan med Trafikverket, Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och berörda kommuner.
Kommunerna, åtgärd 1: Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas.
Generalläkaren åtgärd 1: Generalläkaren ska i sin tillsyn av
a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter utöka och prioritera tillsynen så att den
med beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar
till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas,

Åtgärdsbehov
En rad punktkällor och diffusa utsläppskällor såsom atmosfärisk deposition, markläckage och erosion,
läckage från material, produkter och varor existerar och skapar problem med miljögifter och
läkemedelsrester i vattenmiljöer. Åtgärdsplaneringen för fysiska åtgärder har ännu inte kommit så
långt gällande denna åtgärdskategori, vilket framför allt beror på bristande kunskap om
källfördelning, orsak till förorening och varje verksamhets unika förutsättningar. Den uppskattade
omfattningen av fysiska åtgärder som i denna förvaltningscykel kan kopplas till det ovan beskrivna
åtgärdspaketet visas i tabellen nedan och är anläggande av båtbottentvätt och samlingsåtgärden för
punktkällor och diffusa utsläpp, Utsläppsreduktion miljögifter. Denna åtgärdskategori omfattar
utsläppsreduktioner från industri och annan miljöfarlig verksamhet.
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Tabell 4.3. Åtgärdsbehov av fysiska åtgärder kopplade till utsläpp från punktkällor och
diffusa utsläpp per vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2015-06-01, där data för
Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. www.viss.lansstyrelsen.se
Båtbottentvättar

Utsläppsreduktion miljögifter

Bottenviken

0

59

Bottenhavet

1

103

Norra Östersjön

32

18

Södra Östersjön

62

12

Västerhavet

21

66

116

258

TOTALT

Kostnader av administrativa åtgärder
Kemikalieinspektionen behöver ta fram en tillsynsvägledning och informera allmänheten om hur
kemiska produkter används miljömässigt i syfte att minska miljöpåverkan i vatten. Åtgärden bedöms
rymmas inom Kemikalieinspektionens befintliga ansvar och bedöms till en kostnad av en miljon
kronor (Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen).
Naturvårdsverket behöver utveckla sin tillsynsvägledning, för att länsstyrelserna och kommunerna
med sin tillsyn ska minska påverkan av prioriterade och särskilda förorenande ämnen från såväl
punktkällor som diffusa källor.
Ett liknande arbete behöver initieras och utvecklas hos Läkemedelsverket med exempelvis utveckling
av läkemedel med minskad miljöpåverkan. Minskad föreskrivning och användning av läkemedel
behövs för att fortsatt minska spridning av läkemedel till miljön. Kostnadsuppskattningen är svår att
göra för denna åtgärd.
Länsstyrelserna, kommunerna och Generalläkaren har redan ansvaret för tillsyn enligt 9
kap. miljöbalken. Det har dessvärre inte varit möjligt att bedöma den nuvarande
åtgärdstakten för tillsyn för att reducera dessa åtgärder i form av ett referensalternativ.
För att miljökvalitetsnormerna ska följas behövs tillsyn utföras där utsläppsreduktioner
skulle behövas. Det rör sig om 258 åtgärder som är utpekade i VISS. Tillsyn krävs för
samtliga punktkällor (enligt schablon för kommunala avloppsreningsverk på 14 000 kronor
per tillsynsobjekt). Schablonkostnaden för omprövning, som följd av tillsynen, av en
punktkälla uppskattas till 58 500 kronor för Länsstyrelserna (enligt
Vattenverksamhetsutredningens (SOU 2014:35) bedömning av den genomsnittliga
kostnaden för en omprövning av ett kommunalt avloppsreningsverk). Bedömningen av
fördelning av tillsyn och omprövning mellan länsstyrelserna och kommunerna och
Generalläkaren har inte varit möjlig utan kostnaderna visas fördelat per vattendistrikt. I
tabell 4.4 nedan visas kostnadsfördelningar av tillsyn och omprövning per distrikt.
Administrativa kostnader med koppling till sura sulfatjordar och försurning beräknas för åtgärder
mot markavvattning (Sveriges Geologiska undersökning 2, Naturvårdsverket 6 och Skogsstyrelsen 2
g) och tas inte upp här.
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Tabell 4.4. Tillsyns- och omprövningskostnader för punktkällor per vattendistrikt.
Utsläppsreduktion
miljögifter

Tillsyn

Omprövning

Bottenviken

59

826 000

3 500 000

Bottenhavet

103

1 440 000

6 000 000

Norra Östersjön

18

252 000

1 000 000

Södra Östersjön

12

168 000

700 000

Västerhavet

66

924 000

3 860 000

258

3 600 000

15 100 000

Nationellt

Kostnader för fysiska åtgärder
Diffusa utsläpp

En fysisk åtgärd som kan kopplas till det ovan beskrivna styrmedelspaketet är anläggande av
båtbottentvätt. Befintlig åtgärdstakt som visas i tabell 4.5 nedan är de genomförda båtbottentvättar
under den föregående vattenförvaltningscykeln och får här representera den åtgärdstakt för denna
vattenförvaltningscykel om inte åtgärdsprogrammet genomförs, om än underskattad, och kan därför
räknas av från det totala åtgärdsbehovet.

Tabell 4.5. Omfattning och kostnader för det ytterligare åtgärdsbehovet av båtbottentvättar
per vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla
vattenförekomster finns samlat. www.viss.lansstyrelsen.se
Totalt
Befintlig
åtgärdsbehov,
åtgärdstakt
båtbottentvättar
Bottenviken
Bottenhavet

Ytterligare
åtgärdsbehov

0

0

Investeringskostnad
0

0

1

0

1

1 050 000

Norra Östersjön

32

2

30

31 500 000

Södra Östersjön

62

2

60

63 000 000

Västerhavet

21

8

13

13 700 000

116

12

104

109 000 000

TOTALT

Medelkostnaden för en båtbottentvätt uppskattas till drygt en miljon kronor och en uppskattad
utredningskostnad tillkommer på 50 000 kronor per anläggning, kostnaden är från VISS
åtgärdsbibliotek. Livslängden för åtgärden beräknas till tio år.
Finansiering av båtbottentvättar kan ske genom LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt). I oktober
2014 gjordes en revidering av LOVA-förordningen och då ändrades förutsättningarna för den typen
av projekt till att omfatta ”åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar för att minska spridning av
miljöfarliga ämnen till vattenmiljön” . Tidigare har LOVA-bidrag i princip bara kunnat ges till
spolplattor och borsttvättar. Bidraget omfattar 50 procent av åtgärdskostnaden, det ytterligare 50
procent får sökaren av stödet betala vilket oftast är kommunen. Hur stor den befintliga
finansieringsnivån som finns inom LOVA för båtbottentvättar har inte varit möjlig att ta reda på då
systemet nyligen har utvecklats. Vattenmyndigheten gör ändå bedömningen att flertalet av de
föreslagna åtgärderna kommer att kunna delfinansieras av LOVA inom kommande
vattenförvaltningscykel.
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Punktkällor

Påverkanskällorna skiljer sig åt mycket och inkluderar både lakvattenhantering från gruvor,
åtgärdsutredning och avancerade reningstekniker i avloppsreningsverk. Den information som
Vattenmyndigheterna har till sitt förfogande är inte tillräcklig för att kunna analysera konsekvenser
av åtgärderna. Detta bland annat för att det inte är möjligt att klarlägga vilken specifik reningsteknik
som behövs i det enskilda fallet. De försök till beräkningar av schablonscenarier som gjorts har lett
till så stor variation av kostnader att det inte är relevant att försöka hitta en genomsnittlig kostnad
för alla 258 åtgärdsobjekt. Det kommer att vara upp till varje omprövning att tillsammans med
verksamhetsutövaren bedöma vilken reningsteknik eller annan åtgärd som är att föredra.

Kostnader för åtgärder mot utsläpp från dagvatten
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på utsläpp från
dagvatten.
Naturvårdsverket, åtgärd 7: Naturvårdsverket ska identifiera behovet av och föreslå eller utveckla
förändrade eller nya styrmedel för dagvattenhantering, samt utarbeta tillsynsvägledning avseende
dagvattenhantering till länsstyrelser och kommuner. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till
att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges
geologiska undersökning och Trafikverket samt med länsstyrelser och kommuner.
Trafikverket, åtgärd 1: Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och
information avseende möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön så
att miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen organisation,
till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll, underhåll, ombyggnad
och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska åtminstone omfatta följande områden:
b) åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning,
saltning och användning av bekämpningsmedel.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna.
Kommunerna, åtgärd 8: Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom
kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Generalläkaren åtgärd 1: Generalläkaren ska i sin tillsyn av
a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter utöka och prioritera tillsynen så att den
med beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar
till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas,

Åtgärdsbehov
På grund av dagvattnets varierande natur, både kvantitets- och kvalitetsmässigt, många
utsläppspunkter och platsbrist vid utsläppspunkterna, så är det viktigt att styra om åtgärdsarbetet
från reningsmetoder vid utloppen till ett aktivt uppströmsarbete för att minska påverkan från
dagvatten. Att arbeta uppströms innebär att identifiera källorna till olika föroreningar för att kunna
begränsa och i vissa fall utesluta vissa ämnen som transporteras via dagvattnet till våra vatten. Att
arbeta uppströms innebär även att flödesutjämna och minska volymen dagvatten genom att till
exempel lokalt infiltrera och fördröja dagvattnet. Ett lokalt omhändertagande uppströms i
avrinningsområdet möjliggör att naturens egna processer har möjlighet att verka för flödesutjämning
och rening av dagvattnet.
Åtgärder såsom regelbunden gatusopning och tömning av sandfång i dagvattenbrunnar är exempel
på åtgärder där det inte behövs en reningsanläggning men som bidrar till minskade föroreningar som
transporteras med dagvattnet till recipienter. Även val av strategi för snöhantering, till exempel
lokalisering av snödeponier, påverkar av var föroreningar slutligen hamnar och därmed effekten på
miljön.
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Det finns en mängd olika typer av åtgärder för att rena och fördröja dagvatten såsom biofilter,
infiltrationsanläggningar, svackdiken, gröna tak, dammar, våtmarker, permeabel och asfalt.
Reningsförmågan för de olika anläggningarna varierar beroende av dagvattnets kvalitet och kvantitet.
Val av reningsanläggning för att minska belastningen på en recipient är starkt beroende av de lokala
förutsättningarna såsom markförhållanden, topografi och platsutrymme.
I dagsläget saknas styrmedel och vägledning för hanteringen av dagvatten både ur ett kvantitets- och
kvalitetsperspektiv. En ändamålsenlig hantering av dagvatten förväntas även kunna hantera
konsekvenser av pågående klimatförändringar.

Kostnader av administrativa åtgärder
Åtgärderna för dagvatten innehåller utvecklandet av nya styrmedel och tillsynsvägledning för
Naturvårdsverket, Trafikverket ska utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och information,
utvecklande av dagvattenstrategier för kommunerna samt tillsyn av miljöfarlig verksamhet för
Generalläkaren.
Under antagande att Naturvårdsverket väljer att använda sig av föreskrift som styrmedel antas en
schablonkostnad på en miljon kronor. Schablonkostnaden för tillsynsvägledning på 500 000 kronor
antas för den tillsynsvägledning som Naturvårdsverket behöver ta fram som stöd till kommunernas
arbete med dagvattenåtgärder.
Antalet tillsynsobjekt, som skulle kunna vara aktuella enligt Generalläkarens åtgärd har inte kunnat
kvantifieras. Kostnaden för att utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och information av
Trafikverket har inte heller varit möjligt att uppskatta.
I dagens lagstiftning finns det inte reglerat att kommunerna måste ha en dagvattenstrategi, flertalet
kommuner har på eget initiativ tagit fram dagvattenstrategier och inom andra kommuner pågår
arbetet med att ta fram strategier för hantering av dagvatten. Vattenmyndigheterna uppskattar att
70 procent av alla kommuner fortfarande behöver ta fram en dagvattenstrategi. Kostnaden för
kommunen att utveckla en dagvattenstrategi antas vara 500 000 kronor.

Tabell 4.6. Kostnad för framtagande av dagvattenstrategi för kommunerna i Sverige fördelat
per vattendistrikt.
Antal kommuner per
distrikt

Antal kommuner i
behov av
dagvattenstrategi

Kostnad
dagvattenstrategi

Bottenviken

25

8

4 000 000

Bottenhavet

43

13

6 500 000

Norra Östersjön

60

18

9 000 000

Södra Östersjön

72

22

11 000 000

Västerhavet

90

27

13 500 000

290

88

44 000 000

Sverige totalt

Kostnader för fysiska åtgärder
Åtgärderna för att reducera utsläpp från dagvatten har effekt för både miljögifter och näringsämnen.
Kostnaden räknas emellertid endast i konsekvensanalysen för miljögifter.
Åtgärdskategorin dagvattenåtgärder är en samling av olika åtgärder (artificiella våtmarker, biofilter,
rening i dagvattenbrunnar, dagvattendamm, gatusopning, infiltrationsmagasin, permeabel
vägbeläggning och svackdiken). Schablonkostnaden som är en genomsnittlig kostnad för samtliga
aktuella dagvattenåtgärderna är 3 750 000 kronor per hektar. Livslängden på åtgärden uppskattas
vara 20 år. Se tabell 4.7. för beräknade kostnader av dagvattenåtgärder per vattendistrikt.
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Tabell 4.7. Kostnader för dagvattenåtgärder per vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från
VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla vattenförekomster finns samlat.
www.viss.lansstyrelsen.se
Ytterligare
åtgärdsbehov
Totalt
efter borträkning Investeringskostnad
åtgärdsbehov
av
referensalternativ
Bottenviken

7

3

13 000 000

Bottenhavet

5

2

9 500 000

Norra Östersjön

53

26

105 000 000

Södra Östersjön

59

30

68 000 000

Västerhavet

34

17

64 000 000

158

78

260 000 000

Sverige totalt

I områden med starkt förorenat dagvatten bör infiltration av dagvatten undvikas för att minimera
risken att grundvattnet förorenas. I dessa fall kan grundvatten skyddas genom att till exempel leda
bort dagvattnet via dagvattenledningar eller att dagvattnet renas innan infiltration.
Schablonkostnaden för dagvattenåtgärder för skydd mot grundvattenföroreningar är en miljon
kronor per kilometer. Livslängden på åtgärden uppskattas vara 20 år.

Tabell 4.8. Kostnader för dagvattenåtgärder för skydd mot grundvattenföroreningar per
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla
vattenförekomster finns samlat. www.viss.lansstyrelsen.se
Antal åtgärder Investeringskostnad
Bottenviken

1

5 000 000

Bottenhavet

4

16 000 000

Norra Östersjön

3

10 800 000

Södra Östersjön

24

115 000 000

0

0

32

146 800 000

Västerhavet
Sverige totalt

Finansiering
De administrativa åtgärderna kopplade till Naturvårdsverket, Trafikverket och kommunerna antas
rymmas genom omprioriteringar inom den befintliga budgeten, inga extra anslag antas vara
nödvändiga. Dagvattenåtgärder kan finansieras genom VA-taxan enligt lagen om allmänna
vattentjänster (SFS 2006:412) men dagens lagstiftning som reglerar genomförande av
dagvattenåtgärder är spridd i många författningar och är otydlig. Det har här antagits att åtgärderna
finansieras av VA-taxan, kostnaden faller på VA-kollektivet.
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Kostnader för åtgärder mot utsläpp från transportsektorn
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på utsläpp från
transportsektorn.
Trafikverket, åtgärd 1: Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och
information avseende möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön så
att miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen organisation,
till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll, underhåll, ombyggnad
och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska åtminstone omfatta följande områden:
b) förebyggande åtgärder för att minska olycksrisker och mildra effekterna för vattenmiljön
vid sådana olyckor, och
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna.

Åtgärdsbehov
Det finns ett omfattande behov av skyddsåtgärder för att motverka förekomsten av miljöbelastande
ämnen såsom prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Ämnena har varierande
ursprung exempelvis från saltning, ogräsbekämpning, släckningsmedel, brandvatten och
byggnadsmaterial (till exempel kisaska).

Kostnader av administrativa åtgärder
Åtgärden riktar sig mot miljögifter och kan leda till tekniska/administrativa skyddsåtgärder såsom
reningsåtgärder, minskad saltning och miljöanpassade metoder vid ogräsbekämpning. För
Trafikverkets åtgärd är det främst förebyggande administrativa och fysiska åtgärder, som kan
motverka uppkomst och effekt av en trafikolycka på grundvattentäkter, som är påtänkta. För de
administrativa åtgärderna har ingen kostnadsbedömning kunnat göras, men för de fysiska åtgärderna
anges kostnader nedan.

Kostnader för fysiska åtgärder
Fysiska åtgärder kopplade till dessa åtgärder är barriärer och sponter och minskad spridning av
vägsalt. Minskad spridning av vägsalt analyseras i kapitel Konsekvenser av klorid i grundvatten.
För att minska risken för förorening av vatten orsakat av olyckor vidtas dels åtgärder som handlar
om tekniska skydd såsom barriärer och kontrollerad avrinning dels olika typer av restriktioner för
trafiken för att undvika att olyckor sker (Trafikverket, 2013). Åtgärder föreslås framförallt för
vägavsnitt rekommenderade för farligt gods som korsar grundvattenförekomster med hög sårbarhet. I
tabellen nedan visas kostnaderna för åtgärderna, där schablonkostnaden är 1000 kronor per meter för
utredning och 10 000 kronor per meter för investering (baserat på en livslängd på 30 år och en
diskonteringsränta på fyra procent). I beräkningarna här antas att hela den riskutsatta vägsträckan
åtgärdas med tekniska skydd, men det är tänkbart att en stor del av vägsträckorna kan åtgärdas med
billigare medel såsom sänkta hastigheter. Den befintliga åtgärdstakten har inte varit möjlig att
uppskatta och därför inte referensalternativet till dessa åtgärder. Kostnaden för de fysiska åtgärderna
faller på Trafikverket.
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Tabell 4.9. Kostnader för barriärer och sponter per vattendistrikt. Uppgifterna är
hämtade från VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla vattenförekomster finns samlat.
www.viss.lansstyrelsen.se
Vägsträcka där
åtgärden ska
genomföras (m)

Utredningskostnad Investeringskostnad

Bottenviken

0

0

0

Bottenhavet

3 600

3 600 000

36 000 000

Norra Östersjön

12 500

12 500 000

125 000 000

Södra Östersjön

146 000

146 000 000

1 460 000 000

Västerhavet

105 000

105 000 000

1 050 000 000

TOTALT

267 100

267 100 000

2 671 000 000

Kostnader för åtgärder för minskad spridning av växtskyddsmedel
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på minskad spridning av
växtskyddsmedel.
Jordbruksverket, åtgärd 2: Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och
rådgivningsverksamheten inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-20202,
fokusområde 4B för att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel i områden där det
finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Det innebär att
Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna senast vid den tidpunkten ska ha identifierat
områden som berörs av åtgärden och att rådgivning bedrivs i syfte att bidra till att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Länsstyrelserna, åtgärd 6: Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet
för att minska växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det
finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket.
Jordbruksverket, åtgärd 6: Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för
länsstyrelser, kommuner och företag för att minska växtnäringsförluster till och påverkan från
användning av växtskyddsmedel på vattenförekomster så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Länsstyrelserna, åtgärd 7: Länsstyrelserna ska utveckla sin tillsynsvägledning till kommunerna så
att de kan ställa de krav som behövs för att minska växtnäringsförluster och förluster av
växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket.
Kommunerna, åtgärd 2: Kommunerna ska bedriva tillsyn så att
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar,
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas
på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärdsbehov
Växtskyddsmedel överstiger rikt- och gränsvärdeshalter i ett antal vattenförekomster.
Jordbruket anges som en betydande påverkanskälla. Problemen uppstår om de hamnar på
fel plats och om de inte kan brytas ner i naturen. I olika övervakningsprogram hittas varje
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år prover med bekämpningsmedelsrester, och nedbrytningsprodukter av dessa, både i
livsmedel och i ytvatten och grundvatten.

Kostnader av administrativa åtgärder
De styrmedel som föreslås, för jordbruket är information i form av rådgivning och utökad
tillsynsvägledning, tillsyn.
Rådgivning

Tidpunkten för bekämpning kan ha stor inverkan på hur andra organismer än de som är syftet att
bekämpa påverkas. En viktig orsak till att rester av växtskyddsmedel ibland påträffas i vattenmiljön är
hur påfyllningsplatserna för växtskyddsmedlen är utformade, hur de hanteras och under vilka
förhållanden de används. Målet med rådgivningen är att minska risken för spridning av
växtskyddsmedel till både yt- och grundvatten och dessutom att minska riskerna för lantbrukarna
och för konsumenterna. Rådgivning är både en åtgärd för att minska belastning, men även en
förebyggande åtgärd för att motverka ett ökat användande av växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel är
kostnadseffektiva jämfört med alternativa metoder och jämfört med andra insatsmedel i jordbruket är
de relativt billiga, vilket gör att användningen blir stor. Med ökad kunskap om en effektiv hantering
och de negativa miljöeffekterna minskar riskerna för problem med höga halter i vatten. Om
Jordbruksverkets inom sitt kompetens- och rådgivningsverksamhet prioriterar de vattenförekomster i
områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan
påverkan så bedöms den befintliga anslaget inom LBP som tillräcklig. Kostnadsfördelningen över
landet baserar sig på statistik över befintlig rådgivning från Greppa Näringen (Bottenviken fem
procent, Bottenhavet tio procent, Norra Östersjön 15 procent, Södra Östersjön 50 procent och
Västerhavet 20 procent).
Tillsyn och tillsynsvägledning

En utvecklad tillsynsvägledning behövs för att förenkla genomförandet av den nya föreskriften som
Naturvårdsverket har tagit fram om skyddsavstånd kring spridning av bekämpningsmedel och
tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. En tillsynsvägledning
uppskattas kosta 500 000 kronor och bedöms rymmas inom befintlig lagstiftning och ryms inom
Jordbruksverkets och länsstyrelsernas ansvar. För tillsynsvägledning av Jordbruksverket och
Länsstyrelserna uppskattas den totala kostnaden till elva miljoner kronor.
Tillsyn av användning av växtskyddsmedel utförs idag av Sveriges kommuner men i vilken
utsträckning detta sker är svårt att uppskatta. Bedömningen är att så länge tillsynen inriktas till att
prioriteras till de områden där ett det finns problem med spridning av växtskyddsmedel till yt- och
grundvatten så är den befintliga tillsynen tillräcklig. Inga extra kostnader bedöms vara nödvändiga.

Konsekvensanalys av åtgärder mot försurning
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av åtgärderna riktade till myndigheter och
kommuner inom miljöproblemet försurning. Avsnittet sammanfattar möjliga konsekvenser av
åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och kommuner väljer,
hur de tillämpas och vilka fysiska åtgärder de kan leda till. Inledningsvis tas samhällets nyttor av
minskad försurning upp, sedan redovisas kostnader för administrativa åtgärder, det vill säga hur olika
styrmedel nyttjas eller utvecklas. Därefter beskrivs kostnaderna för de fysiska åtgärder som
åtgärdsprogrammet kan komma att leda till.

Samhällsekonomisk nytta av förbättrad vattenkvalitet
Det finns stora nyttor förknippade med en minskad försurning. Problem till följd av försurning
innebär i generella termer en försämrad livsmiljö för växter och djur till följd av ett alltför lågt pHvärde i mark och vatten. Detta beskrivs mer i förvaltningsplanens del 2, avsnitt försurning.
Nedan beskrivs övergripande nyttor av åtgärder för att minska försurning samt indikationer på
ekonomiska värden förknippade med dessa nyttor. Även risker med en alltför långsam åtgärdstakt
eller bristfälligt åtgärdsarbete beskrivs. Dessa risker innebär även uteblivna nyttor om åtgärderna inte
genomförs.
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Den huvudsakliga nyttan med åtgärder mot försurning är bevarande av den biologiska mångfalden.
Detta kan exempelvis innebära en större artsammansättning, mer resilienta ekosystem och
förbättrade möjligheter till rekreation. Internationellt arbete med åtgärder för att minska utsläpp av
försurande ämnen vid källan, kalkning för att motverka effekten av försurade sjöar och vattendrag,
åtgärder för att begränsa effekterna av GROT-uttag (uttag av grenar och toppar) i skogsbruket och
åtgärder mot läckage från sulfatjordar har alla som mål att bevara den biologiska mångfalden. Värdet
av biologisk mångfald är dock svårt att uttrycka i monetära termer.
Den svenska kalkningsverksamheten har som syfte att skapa förutsättningar för rörligt friluftsliv,
främst i form av fritidsfiske. Dessutom har kalkningen betydelse för husbehovsfiske och yrkesfiske.
Om kalkningen skulle upphöra skulle det leda till återförsurning av sjöar och vattendrag. Detta skulle
medföra att fiskstammar och andra vattenlevande organismer slås ut och att den biologiska
mångfalden minskar, vilket i sin tur betyder sämre fiske och försämrade förutsättningar för friluftsliv.
Fördelning av den samhällsekonomiska nyttan har inte kunnat beräknas då kunskapsunderlaget
avseende denna kopplad till försurning i nuläget är bristfälligt.
Risker med att inte nå målet

Återhämtningen går långsamt och miljömålet ”Bara naturlig försurning” kommer inte att nås i de
flesta län varför det är mycket viktigt att kalkningsverksamheten fortsätter att utvecklas där behov
finns att skydda viktiga arter. För att påskynda återhämtningen är det också viktigt att fokusera mer
på skogsbrukets försurning och att kartlägga försurningskänsliga marker, samt att sätta in rätt
åtgärder på dessa områden. Åtgärder för att begränsa skogsbrukets försurning som askåterföring och
ekologiskt funktionella kantzoner bidrar till att upprätthålla en god markemi och förhindra utläckage
av vätejoner och metaller till sjöar och vattendrag vilket kan ha en negativ effekt på den biologiska
mångfalden. Vid låga pH-värden frigörs aluminium i marken och transporteras ut i sjöar och
vattendrag i form av aluminiumjoner vilka ger skador på fiskens gälar.
Det har dock påpekats att det behövs ett bättre kunskapsunderlag om vilka typer av marker där
åtgärderna har störst effekt. Uttaget av avverkningsrester som GROT, och nyttjandet av dessa för
energiändamål har en positiv inverkan på miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” eftersom det är en
förnyelsebar energikälla som till viss del kan ersätta fossila bränslen. Detta kan medföra en
målkonflikt i förhållandet till miljömålet ”Bara naturlig försurning”. Lämpliga avvägningar och
åtgärder behöver därför genomföras för att kunna minimera målkonflikten och uppfylla de viktigaste
delarna i båda miljömålen.

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
I tabellerna nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna mot försurning.
Redovisningen är uppdelad på administrativa kostnader, tabell 5.1 och kostnader för fysiska åtgärder,
tabell 5.2. Med avseende på administrativa åtgärder redovisas de totala kostnaderna för denna
förvaltningscykel (2015-2021) i tabell 5.1.

Tabell 5.1. Administrativa kostnader för åtgärder kopplade till försurning. Siffrorna redovisas
för vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Kostnad för referensalternativ/
grundläggande och
kompletterande åtgärder som
kommer genomföras
Total kostnad under cykeln
(kronor)

Kostnader för åtgärder som visar
det ytterligare åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

Beräknas ej

Beräknas ej

Atmosfärisk deposition
Naturvårdsverket 4

per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Naturvårdsverket 5
Länsstyrelserna 1

Se miljögifter

Se miljögifter

GROT
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per distrikt 300 000
(Totalt: 1 500 000)

Skogsstyrelsen 2
Se Förändrade habitat genom
fysisk påverkan

Skogsstyrelsen 4
Kalkning
Havs och
vattenmyndigheten 3

per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Länsstyrelserna 11

BV 100 000
BH 400 000
NÖ 400 000
SÖ 600 000
VH 300 000
(Totalt: 1 800 000)

Sulfidjordar*
BV 500 000*
BH 500 000*
(Totalt: 1 000 000)*

Sveriges Geologiska
Undersökning 2*

*SGU åtgärd 2 berör Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt och ingår inte i åtgärdsprogrammen för Norra
Östersjöns, Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

Kostnaderna för de fysiska åtgärder som kan kopplas till de olika åtgärdsförslagen redovisas i tabell
5.2 nedan, uttryckt i kronor per år. För försurning har bedömningen gjorts att det mest handlar om
prioriteringar i förhållande till miljökvalitetsnormerna för vatten och därför har beräkningar på
ytterligare fysiska åtgärder inte gjorts.

Tabell 5.2. Kostnader för fysiska åtgärder kopplade till försurning. Siffrorna redovisas för
vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Förslag på fysiska
åtgärder som
åtgärderna till
myndigheter och
kommuner kan leda
till

Kostnad för
referensalternativ/
grundläggande och
kompletterande
åtgärder som
kommer genomföras
(kronor per år)

Atmosfärisk deposition
Naturvårdsverket 4
Naturvårdsverket 5
Länsstyrelserna 1

Se miljögifter

GROT
Askåterföring

Skogsstyrelsen 2

Skogsstyrelsen 4

BV: 0
BH: 2 600 000
NÖ: 2 700 000
SÖ: 9 100 000
VH: 13 300 000
(Totalt: 27 700 000)

Se Förändring av
habitat genom fysisk
påverkan

Kalkning
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Havs och
vattenmyndigheten 3

Kalkning

BV: 12 200 000
BH: 29 800 000
NÖ: 3 400 000
SÖ: 18 000 000
VH: 79 700 000
(Totalt: 143 100 000)

Länsstyrelserna 11
Sulfidjordar
Sveriges Geologiska
Undersökning 2

Kunskapen om kostnader för åtgärder kopplade till försurning behöver öka. Åtgärdsprogrammet
innehåller många nya åtgärder varför kostnadsbedömningen av dessa är osäker. Detta innebär att
kostnaderna i tabell 5.1 samt 5.2 innehåller luckor.
Kostnadsfördelning och förorenaren betalar

Nedan beskrivs hur kostnaderna som presenterats i tabell 5.1 samt 5.2 fördelar sig mellan berörda
aktörer. Utgångspunkten för ramdirektivet för vatten är att varje verksamhet ska bära sina egna
kostnader varför även möjligheter att tillämpa principen om att förorenaren betalar diskuteras.
Den övervägande delen av kostnaden för åtgärder mot försurning är statliga kostnader.
Internationell påverkan gör att principen om att förorenaren betalar är svår att använda när det
gäller försurningspåverkan från atmosfärisk deposition. Detsamma gäller nationell sjöfart,
förbränningsanläggningar och tillverkningsindustri som betalar för miljöåtgärder. Om de tillfullo står
för sina faktiska miljökostnader har inte analyserats.
Staten har hittills investerat 4,4 miljarder kronor i kalkningsåtgärder sedan 1977 och under år 2013
betalades cirka 160 miljoner kronor till kalkning. Den statliga finansieringen är 85-100 procent.
Resterande finansiering, upp till 15 procent av kostnaden, står kommunerna för.
Kostnaden för askåterföring bekostas idag av energiproducenten och markägaren.
Åtgärdsprogrammet föreslår inte ökad kalkning eller askåterföring varför dessa kostnader inte är en
följd av åtgärdsprogrammet utan tillskrivs befintlig verksamhet.
Staten, i form av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna, uppskattas genom revidering av
kalkningsplaner på nationell och regional nivå få ökade kostnader på 500 000 kronor för Havs- och
vattenmyndigheten respektive 100 000 kronor per län med kalkningsverksamhet. I tabellen ovan visas
hur stor del av denna kostnad som tillfaller distriktet. Skogsstyrelsen får genom arbetet med att ta
fram ett verktyg för att identifiera försurningskänsliga marker för att kunna rikta informations- och
rådgivningsinsatser till områden där de behövs mest, ökade kostnader på 1,5 miljon kronor. Denna
åtgärds syfte är att förbättra tillämpningen av gällande lagstiftning och i detta arbete kan fler
myndigheter komma att involveras.
Naturvårdsverkets arbete med vägledning för att motverka atmosfärisk deposition leder till kostnader
på 500 000 kronor. Sveriges Geologiska Undersöknings arbete med markanvändning på sulfidjordar
beräknas ge en kostnad på 1 miljon kronor.
Åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet ligger inom myndigheternas respektive
ansvarsområden och i vissa fall handlar det mer om att en omprioritering inom myndigheten
behövs, än om en ny åtgärd.
Sammanlagt ger åtgärderna för försurning en kostnad på 3,3 miljoner kronor för staten. Huvuddelen
av dessa kostnader utgörs av kostnader för administrativa åtgärder. De föreslagna fysiska åtgärderna
medför alltså, jämförelsevis, inga stora ökade kostnader. Från ovanstående kan det även konstateras
att principen om att förorenaren betalar är svår att tillämpa gällande åtgärder kopplade till
försurning.
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Förbättringsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna
I Sverige är det 3184 vattenförekomster som inte når god status på grund av försurning.
Förbättringsbehovet för miljöproblemet försurning kan delas in i följande kategorier:
 Minskade utsläpp av försurande ämnen till luft vid förbränning och i viss mån
gödselhantering.
 Minskat uttag av baskatjoner vid skogsbruk eller återföring av baskatjoner vid uttag
 Begränsa spridning av markförsurning till sjöar och vattendrag genom avgränsning av
ekologiskt funktionella kantzoner.
 Åtgärder för att förhindra oxidation av sulfid-/sulfatjordar.
Utöver dessa kategorier måste kalkningen av sjöar och vattendrag fortgå till dess att
försurningsbelastningen minskat under den kritiska belastningen och att vattensystemen har
återhämtat sig för att statusen inte ska försämras.
Minskade utsläpp genom skärpta lagar och direktiv bidrar på sikt till att uppfylla förbättringsbehovet
för varje enskild vattenförekomst. Till dess att de fått en tillräcklig genomslagskraft behöver
kalkningsverksamheten fortsätta och temporärt uppfylla det förbättringsbehov som finns i varje
enskild vattenförekomst. Det är svårt att göra en direkt koppling mellan åtgärder i form av styrmedel
som begränsar utsläpp och enskilda vattenförekomster eftersom åtgärderna i sig verkar över en
mycket större geografisk yta och berör utsläppskällor som ligger långt ifrån varje enskild
vattenförekomst. När det gäller skogsbruksåtgärder mot försurningspåverkan som askåterföring och
ekologiskt funktionella kantzoner så bör dessa riktas särskilt till försurningskänsliga marker.
Sammanfattningsvis kan konstateras att förbättringsbehovet gällande försurning kvarstår och främst
beror det på orsaker som på lång sikt måste åtgärdas genom internationella överenskommelser och
åtgärder.
Mer information om miljöproblemet försurning och omfattningen i distriktet finns i
förvaltningsplanens del 2, Vattenförvaltning 2009-2015.

Referensalternativ – Utvecklingen 2021 utan åtgärdsprogram
Nationellt miljömål

Åtgärdsförslagen påverkar främst miljömålet ”Bara naturlig försurning”.
I den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 (Naturvårdsverket, 2015a och b) görs
bedömningen att miljömålet inte är uppnått och inte heller kommer att nås till år 2020 med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är dock positiv ur ett
nationellt perspektiv. Möjligheterna att uppnå miljömålet är beroende av åtgärder både på nationell
och på internationell nivå. I den fördjupade utvärderingen konstateras att ytterligare minskningar
krävs av utsläppen av försurande ämnen, än de som hittills förhandlats fram, inom
Luftvårdskonventionen och MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships) samt föreslagits inom EU. På nationell nivå måste skogsbrukets försurande påverkan minskas.
Genomförda och pågående åtgärder
Atmosfärisk deposition

Det finns ett flertal åtgärder som har och har haft stor betydelse för minskat nedfall av
svavel och kväve i Sverige. Inte minst är det internationella åtgärder i form av många olika
direktiv som är viktiga. Dit hör bland annat ”2001/82/EG, Takdirektivet”, direktiv
”2005/33EG om max halt svavel i fartygsbränslen”, Göteborgsprotokollet som är en del av
FN: luftvårdskonvention samt IMO (International Maritime Organization)-regler som
reglerar svavelhalt i fartygsbränslen internationellt.
När det gäller fasta förbränningsanläggningar finns pågående åtgärder i form av svavelskatt
och kväveoxidavgifter som har varit effektiva. När det gäller svaveldioxid är miljömålet nått.
Med stöd av miljöbalken 9 kap (1998:808) kan krav ställas på stora punktkällor. På EU-nivå
finns direktiv (2001/80/EG) om begränsning av utsläpp av kväveoxider från stora
förbränningsanläggningar > 50 MW. I IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and
Control2008/1/EG), som reglerar utsläpp från industrier och förbränningsanläggningar, finns
krav på utsläppsbegränsningar.
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Utöver ovanstående finns det flera EU-direktiv och förordningar som reglerar utsläpp från
tunga fordon (2005/55/EG) och lätta fordon (715/2007) samt svavelinnehåll i fordonsbränsle
(2011/63/EU):





EU:s ramdirektiv för luftkvalité 2008/50/EG
Utsläpp från icke vägfordon 97/68/EG
Typgodkännande av fordon 98/68/EG
Direktiv 2000/25/EG för traktorer

Nationellt finns även:




Lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
Drivmedelslag (2011:319).
CO2-skatt på fossila bränslen omnämns i (Lag 1994:1776) om skatt på energi.

Naturvårdsverket deltar aktivt i arbetet med en ny luftvårdsstrategi inom EU.
Luftvårdsstrategin ska innehålla nya nationella utsläppstak för försurande ämnen till år
2030. Det nya nationella utsläppstaket och MPC (Medium Combustion Plants) -direktivet
kommer att behöva implementeras i befintliga vägledningar för förbränningsanläggningar
med gränsvärden för utsläpp till luft av försurande ämnen. Även nya riktlinjer om bästa
möjliga teknik kommer att implementeras för förbränningsanläggningar.
Sammanfattningsvis är det troligt att ovan nämnda styrmedel kommer att leda till en
minskad försurning. Denna minskning är dock inte tillräcklig för att det svenska miljömålet
ska nås till år 2020.
Kalkning av sjöar och vattendrag

De statligt finansierade kalkningsåtgärderna startade år 1977 och sedan dess har kalkningen hittills
kostat cirka 4,4 miljarder kronor. Idag är kalkningen av sjöar och vattendrag en väl fungerande och
effektiv verksamhet med hög måluppfyllelse. Det totala årliga kalkbehovet beräknas till 105 000-121
000 ton inom dagens verksamhet. Till följd av ökade omkostnader för kvalitetshöjande åtgärder och
förväntade prishöjningar kommer behovet av statliga bidragsmedel sannolikt att öka.
Utöver kalkning av sjöar och vattendrag bedrevs även skogsmarkskalkning från 1990 till 2007.
Sammanlagt behandlades cirka 55 000 hektar.
Den regionala verksamheten, genom länsstyrelserna, behöver ett fortsatt stöd och styrning från Havsoch vattenmyndigheten. Samtidigt behöver kalkningshuvudmännen stöd och styrning från
länsstyrelserna.
Kalkningens omfattning i respektive distrikt under år 2014 visas i tabell 5.3 nedan.

Tabell 5.3. Genomförd kalkning per vattendistrikt under 2014 (Källa: Uttag ur kalkdatabasen
2015-09-25).
Vattendistrikt

Antal objekt som kalkas

Antal ton kalk

Kostnad
(miljoner kronor)

Bottenviken

766

5223

10,3

Bottenhavet

1401

19774

28,4

Norra Östersjön

303

3261

4

Södra Östersjön

1206

14747

17,4

Västerhavet

6273

73607

74,8

Skogsbruket

Skogsstyrelsen har arbetat med skogsbrukets inverkan på försurning och näringsutarmning sedan
1980-talet. Andra myndigheter och forskare har deltagit i arbetet som bidragit till en bättre
förståelse, underlag och teknikutveckling. Skogsstyrelsen har tagit fram rekommendationer vid uttag
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av avverkningsrester och askåterföring (Skogsstyrelsen, 2008 och 2010) samt målbilder för kantzoner
mot sjöar och vattendrag och terrängkörning (Skogsstyrelsen, 2013). Fortsatt målbildsarbete
fokuserar dels på att motverka körskador och dels framtagande av god miljöhänsyn vid dikesrensning.
Till och med år 2013 har aska återförts på cirka 100 000 hektar skogsmark. Den aska som möjligt
finns tillgänglig idag, cirka 150 000 ton per år, skulle utifrån gällande rekommendationer klara att
balansera dagens GROT-uttag som är mellan 60 000 och 80 000 hektar per år. Däremot finns det
inte möjlighet att åtgärda ”skulden” från tidigare års GROT-uttag.
Inom ramen för pågående arbete inom Skogsstyrelsens aktörsråd kommer Skogsstyrelsen att arbeta
med ökad information, utbildning och rådgivning om askåterföring till skogsägare, värmeverk och
andra askproducenter, myndigheter och upphandlare av fjärrvärme för att öka spridningen av aska
på skogsmark och vid uttag av GROT. Begränsning av GROT-uttag tillämpas inte i stor utsträckning,
men har flera fördelar då det förutom minskad försurningspåverkan även skonar marken från
körskador.
Miljöproblemet till 2021

År 2020 beräknas andelen försurade sjöar vara nio procent, det vill säga endast marginellt lägre
jämfört med 2010 då andelen försurade sjöar var cirka tio procent. Försurning av grundvattnet har, i
princip varit oförändrat de senaste årtiondena (Naturvårdsverket, 2012) och ingen förändring av det
förväntas. De minskade utsläppen har lett till en långsam förbättring av försurningsläget i Sveriges
sjöar och vattendrag. Det internationella arbetet med att minska utsläppen av luftföroreningar från
landbaserade källor har varit framgångsrikt. I Europeiska unionen (EU 27) har till exempel
svavelutsläppen minskat med 60 procent och kväveoxidutsläppen med 30 procent mellan åren 2000
och 2010.
Naturvårdsverket har jobbat nationellt med luftvårdsarbete inom Sverige under lång tid och nedfall
av försurande ämnen har minskat kraftigt. Från 1990 till 2013 har utsläppen av svaveldioxid minskat
med 75 procent och utsläppen av kväveoxider med 53 procent. Minskningen av svaveldioxid beror
främst på minskade utsläpp från energisektorn vilket har möjliggjorts bland annat genom ett skifte
mot bränslen med lägre svavelhalt. Minskningen av kväveoxider beror främst på minskade utsläpp
från transporter. Utsläppen av ammoniak har minskat med 19 procent mellan 1995 och 2013, främst
på grund av minskade utsläpp från jordbruket. Denna utveckling antas fortgå fram till 2021.
Skogsbrukets påverkan antas få större betydelse när den försurande depositionen minskar och ett
ökat tryck på biobränsle leder till ökat GROT-uttag vid avverkning. Samtidigt kan användningen av
avverkningsresterna som ersättare av bränslen med större försurande effekt ha en positiv inverkan
för minskad försurning.
Påverkanskällorna till 2021

Relevanta påverkanskällor för försurning är atmosfärisk deposition från internationella och nationella
källor i form av transporter, sjöfart, energiproduktion och industri. Även skogsbruket påverkar
försurningen. Nedan redogörs för deras respektive påverkan och förväntade utveckling fram till år
2021.
Internationell påverkan

Det luftburna nedfallet av svavel över Sverige har minskat kraftigt sedan 1980-talet och förväntas
fortsätta minska till år 2021. Merparten av detta nedfall härstammar från internationella källor.
Sjöfart

Sjöfart, nationell och internationell, är idag den största enskilda källan till nedfall av försurande
ämnen i Sverige. I takt med minskade utsläpp av luftföroreningar från landbaserade källor har dock
trycket ökat för åtgärder som minskar sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveoxider. Detta har bland
annat lett till att högsta tillåtna svavelhalt i fartygsbränslen har sänkts kraftigt och kommer att
skärpas ytterligare fram till år 2020. Utsläppen av svaveldioxid från internationell sjöfart har minskat
sedan år 2000 men utsläppen av kväveoxider har ökat. Den nationella sjöfarten visar en minskande
trend. Sedan år 1998 har Sverige använt en ”rabatt” på farledsavgiften beroende på svavelhalt i
bunkeroljan och differentieringen har skärpts succesivt. Utsläppen av kväveoxider har däremot ökat
sen år 2000 och förväntas öka ytterligare med ökande transportvolymer om inte bättre rening införs.
Utsläppen från internationell sjöfart uppgick till 100 000 ton kväveoxider och 62 600 ton svaveldioxid
år 2000. År 2012 var utsläppen 115 000 ton kväveoxider och 26 700 ton svaveldioxid från sjöfarten.
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Transporter

Styrmedlen för att minska svavelutsläppen har varit mycket effektiva och svavelskatten har haft
betydelse för övergång från bränslen med höga svavelhalter till lågsvavliga bränslen. Utsläpp av
kväveoxider från transportsektorn på väg förväntas minska från 56 000 ton under 2015 till 39 000
ton år 2020.
Skogsbruk

Skogsbrukets försurningspåverkan förväntas fortsätta eftersom uttaget av avverkningsrester som
GROT överstiger den kompensation som görs av aska via baskatjoner. Askåterföring kompenserar för
skogsbrukets försurningspåverkan och bibehåller även näringsbalansen i skogen. Inom askåterföring
spreds 34 260 ton på en areal av 11 555 hektar under 2014, vilket kan jämföras med GROT-uttag vid
slutavverkning och gallring som gjordes på totalt 74 990 hektar och med ett totalt uttag av 9 319
000 kubikmeter, se även tabell 5.4 nedan. Utifrån tabellen kan konstateras att det finns en stor
potential att återföra aska för att täcka det GROT-uttag som görs vid slutavverkning och gallring för
att kompensera uttaget av baskatjoner.

Tabell 5.4. Uttag av GROT (medel 2012-2014) enligt Skogsstyrelsens Åtgärdsundersökning
och askåterföring (2014), areal (hektar per år).
Län

GROT i
slutavv,
1000 m3s
(medel
2012-2014)

GROT i
gallring,
1000 m3s
(medel
2012-2014)

Total, 1000
m3 s
(medel
2012-2014)

Askåterföring
(Ha, 2014)

Askåterföring
(Ton, 2014)

83

41

124

0

0

Uppsala län

247

86

334

0

0

Södermanlands län

380

59

439

0

0

Östergötlands län

835

193

1029

167

500

Jönköping

742

58

800

611

1757

Kronoberg län

287

117

404

1184

4976

Kalmar län

637

127

764

695

2920

Gotlands län

73

43

117

0

0

Blekinge län

164

5

169

60

191

Skåne län

349

220

569

422

1553

Hallands län

156

156

313

192

806

Västra Götalands län

839

130

970

3894

12622

Värmlands län

463

13

476

483

1860

Örebro län

456

129

585

194

2700

Västmanlands län

178

21

199

733

2400

Dalarnas län

266

54

319

544

1240

Gävleborgs län

377

7

384

92

285

Västernorrlands län

204

44

248

0

0

Jämtlands län

162

0

163

230

450

Västerbottens län

466

53

519

0

0

Norrbottens län

376

17

393

0

0

7740

1573

9318

9501

34260

Stockholms län

Hela riket
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Förbränningsanläggningar och energiproduktion

Naturvårdsverket deltar aktivt i arbetet med en ny luftvårdsstrategi inom EU. Strategin ska innehålla
nationella utsläppstak för försurande ämnen. Även nya krav på bästa möjliga teknik (BAT) kommer
att innebära bättre reningsteknik för kväveoxider. Ny teknik förväntas medföra att utsläppen minskar
med cirka 10-20 procent vilket gör att prognosen kommer att behöva revideras i tabell 5.6. Från
tabell 5.6 indikerar prognosen i nuläget på en betydande minskning från 2015 till 2030. Utsläpp av
svaveldioxid kommer inte att påverkas av nya direktiv då en stor del av förbränningsanläggningarna
eldas med biobränsle och redan har låga utsläpp av svaveldioxid. Prognos för utsläpp av
svaveldioxider fram till 2030 finns i tabell 5.5 nedan och indikerar en total minskning till 2030
jämfört med 2015 men med en svag ökning från 2020 till 2030.
Industri

Industrisektorn har historiskt minskat sina utsläpp av svaveldioxid. Minskningen beror bland annat
på prövning av industrier enligt miljöbalken där modernisering och utbyte av exempelvis sodapannor
i pappersbruken är en viktig orsak. Utsläppen av svaveldioxid förväntas minska något, vilket
återspeglas i tabell 5.5.

Tabell 5.5. Prognos för nationella utsläpp av svaveldioxid i ton (Naturvårdsverket).
Sektor

2015

2020

2030

Förbränningsanläggningar och
energiproduktion

8 550

8 640

8 890

Tillverkningsindustri

5 310

5 210

4 860

Vägtransporter

30

30

30

Personbilar

20

20

20

Lätta fordon

0

0

0

10

10

10

Tunga fordon
Mopeder och motorcyklar
Icke väg transport
Andra sektorer, kommersiella, jordbruk,
fiske, stationär och mobil förbränning
Övrigt
Bränsle emissioner
Industriprocesser
Avfall
Sverige totalt

0

0

0

910

300

270

1 110

880

740

70

70

70

1 140

1 140

1 140

13 080

11 840

12 760

0

0

0

30 200

28 120

28 750

Från tabell 5.6 nedan kan konstateras att utsläppen av kväveoxider från tillverkningsindustrin
förväntas minska från 20 000 till 17 000 ton till 2020.

Tabell 5.6. Prognos för nationella utsläpp av kväveoxider i ton (Naturvårdsverket).
Sektor

2015

2020

2030

Förbränningsanläggningar och
energiproduktion

14 640

15 060

15 470

Tillverkningsindustri

20 200

17 230

15 250

Vägtransporter

55 900

39 500

20 030

Personbilar

18 820

14 240

9 870

Lätta fordon
Tunga fordon
Mopeder och motorcyklar
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5 570

4 440

2 390

31 330

20 630

7 590

180

190

180
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Icke väg transport
Andra sektorer, kommersiella, jordbruk,
fiske, stationär och mobil förbränning
Övrigt

9 250

8 030

5 650

13 970

11 460

9 290

1 150

1 130

1 130

Bränsle emissioner
Industriprocesser

380

380

380

14 840

13 620

14 550

80

80

80

130 400

106 490

81 840

Avfall
Sverige totalt

I tabell 5.7 nedan sammanfattas referensalternativet. Bedömningen är övergripande och nationell,
vilket innebär att bedömningen kan se annorlunda ut på regional eller lokal nivå beroende på olika
förutsättningar i mark med mera.

Tabell 5.7. Nationell bedömning av utveckling till 2021 utan åtgärdsprogram med avseende
på försurning.
Referensalternativ
parameter

Utveckling till 2021/Bedömning

Nationellt miljömål

Kommer ej att nås till 2020

Antal vattenförekomster
som inte når god status

Förväntas minska med 2,2 procent

Miljöproblemet

År 2020 beräknas andelen försurade sjöar vara nio procent, det vill
säga endast marginellt lägre jämfört med i dag. Inga förändringar
förutsägs för grundvattnet.

Sjöfarten

Nya bestämmelser kan komma att minska utsläppen men prognosen
förutspår en ökning.

Transportsektorn

Utsläppen kommer att minska kraftigt.

Industri

Utsläppen kommer att minska som helhet även om vissa branscher
kan avvika.

Värme- och elkraftverk

Införande av bästa möjliga teknik förväntas minska utsläpp av
kväveoxider med 10-20 procent. Sådana utsläppsminskningar
förväntas dock inte för svaveldioxid.

Skogsbruk

GROT-uttaget styrs av marknadspriser på andra bränslen och det är
därför svårt att ange någon prognos för GROT-uttag. Branschen
arbetar dock aktivt med försurningsfrågan vilket kan leda till vissa
minskningar.
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Kostnader för åtgärder mot atmosfärisk deposition
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende atmosfärisk deposition.
Naturvårdsverket, åtgärd 4: Naturvårdsverket ska inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt
verka för att minska depositionen av försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid
samt prioriterade och särskilda förorenande ämnen från internationella källor. Åtgärden ska
genomföras i samverkan med Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Trasportstyrelsen,
Tillväxtverket och länsstyrelserna. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Naturvårdsverket, åtgärd 5: Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras
tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter, i syfte att minska utsläppen till luft av
försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveloxid samt prioriterade och särskilda
förorenande ämnen i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas.
Länsstyrelserna, åtgärd 1: Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med
beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att
det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärdsbehov
En stor del av arbetet med att uppfylla förbättringsbehovet när det gäller atmosfärisk deposition är
att arbetet fortsätter med förhandlingar och skärpta krav av olika direktiv som berör utsläpp av
försurande ämnen. Det är svårt att formulera konkreta åtgärder för detta, men ett fortsatt
internationellt och nationellt politiskt arbete behövs för att nå målen inom vattenförvaltningen, vilket
är en fråga för Regeringen. Genom att i samråd med regering och departement, arbeta för att minska
depositionen av försurande ämnen från internationella källor som sjöfart, koleldning och så vidare,
kan depositionen av försurande ämnen minskas så att gränsen för kritisk belastning nås.
Ytterligare EU-direktiv och avtal inom FN:s luftvårdskonvention krävs för att begränsa utsläppen av
försurande ämnen. Internationella överenskommelser krävs också för att få tillstånd ytterligare beslut
som begränsar utsläppen av kväveoxider från internationell sjöfart. EU:s direktiv om nationella
utsläppstak för vissa luftföroreningar (2001/81/EG) fastställer tak för utsläpp av svaveldioxid,
kväveoxid, flyktiga organiska ämnen (VOC) och ammoniak. Takdirektivet är ett viktigt verktyg för
Sverige i arbetet med att minska atmosfärisk deposition från internationella källor. Möjligen kan
insatser göras som ett led i EU’s strategi för Östersjöregionen.

Kostnader för administrativa åtgärder
Konsekvenser, i form av kostnader och reduktioner, av Sveriges internationella arbete redovisas inte i
denna analys eftersom detta är en direkt fråga för Regeringen.
Ett möjligt styrmedel som följer av Naturvårdsverkets åtgärd 5 är en vägledning för länsstyrelser och
kommuners arbete med tillsyn av miljöfarlig verksamhet med syfte att minska försurande utsläpp
som även tar hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. Kostnaden för att ta fram en vägledning
uppskattas till 500 000 kronor. Kostnaden fördelas lika mellan de fem vattendistrikten. Åtgärden är
en grundläggande åtgärd som redan regleras inom befintlig lagstiftning och ligger inom
Naturvårdsverkets nuvarande ansvarsområde. Åtgärden behöver dock prioriteras inom myndighetens
ordinarie verksamhet och kan eventuellt kräva ytterligare resurser.

Kostnader för fysiska åtgärder
Åtgärden behöver kombineras med tillsyn av miljöfarlig verksamhet där utsläpp av försurande ämnen
sker. Länsstyrelserna behöver därför i vissa fall utöka sin tillsyn för verksamheter med utsläpp av
försurande ämnen. Denna del diskuteras vidare i avsnittet om åtgärder för miljögifter.
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Finansiering av åtgärder
Som beskrivits ovan är åtgärderna för atmosfärisk deposition beroende av internationellt samarbete.
Detta arbete sker inom befintlig verksamhet och befintlig budget. Naturvårdsverkets arbete med att
ta fram en vägledning ligger inom myndighetens nuvarande ansvarsområde, men kan eventuellt kräva
ytterligare resurser. En prioritering inom myndigheten eller äskande av högre anslag inom området
är möjliga vägar till finansiering.

Kostnader för åtgärder avseende GROT-uttag
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende GROT-uttag.
Skogsstyrelsen, åtgärd 2: Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med information,
kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket, samt vid behov utveckla nya eller
förändrade styrmedel eller arbetssätt på området. Åtgärden behöver särskilt fokusera på att
minska tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla
skogsmarkens buffertförmåga mot försurning, samt minska den fysiska påverkan på vattenmiljön.
Skogsstyrelsen, åtgärd 4: Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga styrmedel
och/eller föreslå nya styrmedel för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för
att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärdsbehov
Forskning och underlag för att kunna bedöma vilka marker som är försurningskänsliga och var
effekten av askåterföring har störst effekt på försurande vatten bedöms idag vara otillräcklig. Därför
behövs, utöver det arbete som redan genomförs genom till exempel aktörsrådet för
askåterföringsverksamhet, ett verktyg för att identifiera försurningskänsliga marker. Verktyget skulle
vara ett första steg till att rikta informations- och rådgivningsinsatser till områden där de behövs
mest.

Kostnader för administrativa åtgärder
Arbetet med att ta fram ett verktyg för att identifiera försurningskänsliga områden inkluderar
exempelvis analyser av källvattendrag, GIS-arbete, provtagning, kemiska analyser och projektledning.
Utifrån tidigare genomförda projekt bedöms ett sådant projekt kosta cirka 1,5 miljoner kronor. I
denna uppskattning förutsätts att länsstyrelserna bistår med till exempel urval och GIS-analyser.
Kostnaden fördelas lika mellan de fem vattendistrikten och innebär då en kostnad på 300 000 kronor
per distrikt. Då åtgärden i första hand behövs för att förbättra tillämpningen av gällande lagstiftning
räknas den som en grundläggande åtgärd. Åtgärden behöver prioriteras inom myndighetens
verksamhet för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna nås.

Kostnader för fysiska åtgärder
Askåterföring

Det kommer att dröja innan underlaget för att identifiera de försurningskänsliga markerna är klart,
vilket innebär att någon direkt styrning till dessa områden inte kan göras utifrån dagens
kunskapsunderlag. Det är således inte utrett hur stora mängder som behöver spridas, förutom det
som redan sker idag och förväntas öka med aktörsrådets åtgärdsförslag. Dagens omfattning av
askåterföring och kostnaden för detta visas i tabell 5.4. Dessa kostnader ingår dock inte i kostnaderna
för åtgärdsprogrammet då det är en pågående verksamhet som genomförs oberoende av
vattenförvaltningen.
Ekologiskt funktionella kantzoner

Eftersom tillgången på tillräckligt ren aska är begränsad och förväntningar på ökat behov av
biobränsle och därmed ett ökat GROT-uttag, bör alternativa åtgärder för att minska skogsbrukets
försurningspåverkan utredas. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att begränsa nitratläckaget vid
skogsavverkning som bidrar till att markförsurningen även försurar omgivande vatten. Avgränsning
av ekologiskt funktionella kantzoner vid sjöar och vattendrag kan begränsa nitratläckaget. Om
effekten av ekologiskt funktionella kantzoner inte är tillräcklig för att följa miljökvalitetsnormerna för
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vatten behöver Skogsstyrelsen utveckla och föreslå nya styrmedel. Konsekvenserna av denna åtgärd
(Skogsstyrelsen 4), i form av kostnadsberäkningar, visas i avsnittet ”förändrade habitat genom fysisk
påverkan”.

Finansiering av åtgärder
Analysen visar att arbetet med försurningsåtgärder inom skogsbruket är i behov av underlag för att
kunna rikta åtgärderna till de områden där de har störst effekt. En möjlig väg till finansiering av
detta är en prioritering av frågan inom Skogsstyrelsen så att det ryms inom befintlig budget eller
äskande av höge anslag inom området. En annan väg kan vara finansiering via forskningsbidrag.

Kostnader för åtgärder för kalkningsverksamhet
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende kalkningsverksamheten.
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 3: Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en ny nationell
plan för kalkningsverksamheten som ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Den nationella planen ska vara ett stöd för länsstyrelsernas kalkningsverksamhet och prioriteringar
samt innehålla en analys av i vilken omfattning den nuvarande kalkningsverksamheten bidrar till
att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Länsstyrelsen, åtgärd 11: Länsstyrelserna ska säkerställa att kalkning av försurade sjöar och
vattendrag enligt nationella riktlinjer kan fortsätta enligt den nationella kalkningsplanen och om
nödvändigt utöka eller omlokalisera åtgärdsområden för kalkning. Åtgärden ska genomföras så att
den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas.

Åtgärdsbehov
Kalkning är en effektiv och beprövad åtgärd som behöver fortsätta till dess att
försurningsbelastningen minskat så mycket att sjöar och vattendrag återhämtat sig. Om
kalkningsverksamheten upphör kommer sjöar och vattendrag återförsuras och verksamheten behöver
därför fortsätta för att inte försämra statusen.

Kostnader för administrativa åtgärder
En översyn av den nuvarande nationella planen för kalkning (2011-2015), med den inriktning som
föreslås i Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 3, skulle tydliggöra kalkningens förutsättningar och
betydelse för åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen. En sådan revidering av den befintliga planen
beräknas kosta 500 000 kronor. Kostnaden fördelas lika mellan de fem vattendistrikten och innebär
då en kostnad på 100 000 kronor per distrikt. Antalet sjöar som kalkas är betydligt lägre än antalet
försurade sjöar och prioriteras utifrån värdefulla arter och befintlig miljöövervakning. När
försurningsbelastningen minskar kan kalkningar också avslutas. Därmed kan det finnas utrymme för
nykalkningar.
Det är länsstyrelserna som styr det operativa miljöarbetet utifrån regionala prioriteringar, däribland
de kalkningsåtgärder som utförs med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten.
Kommunerna ansvarar för detaljplanering och genomförandet av kalkningen av sjöar och vattendrag
samt spridningskontroll. Under 2013 kostade kalkningen 160 miljoner kronor i statsbidrag. Därtill
kommer kommunernas egenfinansiering med upp till 15 procent av kostnaden.
Havs- och vattenmyndigheten behöver arbeta för att det ska finnas tillräckliga medel för
länsstyrelserna och kommunerna att genomföra den kalkning som länsstyrelserna prioriterar i sina
kalkningsplaner. Länsstyrelserna behöver anpassa sina regionala kalkningsplaner efter
Vattenmyndighetens statusklassning. En sådan anpassning av de regionala kalkningsplanerna
beräknas kosta 100 000 kronor per län med kalkningsverksamhet vilket ger en total kostnad på 1,8
miljoner kronor. Kostnader per distrikt visas i tabell 4.17 nedan.
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Tabell 4.17. Kostnader för anpassning av regionala kalkningsplaner per distrikt
(länsstyrelserna åtgärd 11).
Distrikt

Kostnad (kronor)

Bottenviken

100 000

Bottenhavet

400 000

Norra Östersjön

400 000

Södra Östersjön

600 000

Västerhavet
TOTALT

300 000
1 800 000

Kostnader för fysiska åtgärder
Den totala kostnaden för kalkningsprogrammet antas fortsätta med cirka 160 miljoner kronor per år
de kommande åren. Justeringar kan dock behöva göras i kalkningsbudgeten beroende på anpassning
av nationella och regionala kalkningsplaner till den nya statusklassningen inom vattenförvaltningen.
Eventuella omprioriteringar/nykalkningar av åtgärdsområden för kalkning, kvalitetsförbättrande
arbete och förändrade kalkpriser samt behov av andra åtgärder som biologisk återställning med mera
kan behövas. Utvecklingen är dock beroende av hur myndigheterna väljer att anpassa planerna och
sitt övriga arbete inom kalkningen. Kostnader för detta har inte uppskattats i denna analys. Ett
alternativ kan vara en omprioritering av vilka objekt som kalkas och innebär då inga större
förändringar i kalkningskostnader.
Kostnaderna för kalkning inom hela landet beräknas till mellan 140 – 165 miljoner kronor
per år beroende på graden av kommunernas egenfinansiering. Kostnaderna för
kalkningsprogrammet ingår inte i kostnaderna för åtgärdsprogrammet då det är en
pågående verksamhet som genomförs oberoende av vattenförvaltningen.
Minskade svaveldeposition och åtgärder inom skogsbruket i försurningskänsliga områden
kan förbättra situationen för de vattenförekomster som inte ingår i Länsstyrelsernas
kalkningsplaner.

Finansiering av åtgärder
Som beskrivs ovan är kalkningen en verksamhet som pågår oberoende av åtgärdsprogrammet för
vatten och är därmed redan finansierad. Att anpassa den nationella och de regionala
kalkningsplanerna till miljökvalitetsnormerna bedöms ligga inom de ordinarie ansvarsområdena och
rymmas inom myndigheternas befintliga budget. Äskande om höjda anslag inom området kan annars
vara en väg till finansiering.

Kostnader för åtgärder för markanvändning på sulfidjordar
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende markanvändnings på
sulfidjordar. Observera att denna åtgärd inte ingår i Norra Östersjöns, Södra Östersjöns eller
Västerhavets vattendistrikts åtgärdsprogram. Åtgärdens kostnader fördelas därför endast på
Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt.
Sveriges geologiska undersökning, åtgärd 2: Sveriges geologiska undersökning ska utveckla
rådgivning och tillsynsvägledning till berörda myndigheter för att minimera miljöbelastning vid
syresättning av sulfidjordar eller sulfidhaltiga sediment så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas.

Åtgärdsbehov
I områden med silt och lerjordar som innehåller sulfidmineral, finns en risk för sänkt vattenkvalitet
om sulfidjorden eller sulfidsedimentet syresätts genom dränering eller torrläggning. När
sulfidmineralen syresätts och oxideras övergår jorden till så kallade sura sulfatjordar. Den
försurnings- och metallbelastning som då skapas försämrar tydligt det ekologiska och kemiska
tillståndet i ytvatten. Det är därför viktigt att ta hänsyn till sura sulfatjordar och sulfidsediment vid
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alla former av markanvändning såsom skogsbruk, jordbruk, infrastrukturprojekt samt vid fysisk
planering och andra verksamheter som kan sänka grundvattennivån. Genom att basera planeringen
av markanvändningen på en tillräcklig kunskap om de sura sulfatjordarna kan de risker som dessa
områden medför minskas.

Kostnader för administrativa åtgärder
I dagsläget är det oklart hur stor areal jordbruks- och skogsmark som täcks av potentiellt sura
sulfatjordar (SGU, 2011). I likhet med åtgärderna rörande GROT, behövs en kartläggning av de sura
sulfatjordarna för att kunna rikta rådgivning till de marker där det gör störst nytta. Kostnad för detta
kartläggningsarbete samt tillsynsvägledning inom området uppskattas till en miljon kronor.
Kostnaden för dessa åtgärder fördelas lika mellan Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt då de
tre övriga vattendistrikten inte bedöms ha problem med sulfatjordar. Det innebär då en kostnad på
500 000 kronor var för de två berörda distrikten
Åtgärden stödjer åtgärderna riktade till Jordbruksverket (åtgärd 3), Naturvårdsverket (åtgärd 6),
Skogsstyrelsen (åtgärd 1 och 2) Trafikverket (åtgärd 1) samt Länsstyrelserna (åtgärd 1, 3, 5 och 12)
som alla handlar om markavvattning. I dessa åtgärders genomförande ska hänsyn tas till
markavvattningens påverkan på sulfidjordarna och försurningsproblem. Åtgärderna
konsekvensanalyseras i avsnittet om förändrade habitat genom fysisk påverkan.

Finansiering av åtgärder
Analysen visar att arbetet med försurningsåtgärder inom markanvändning på sulfidjordar är i behov
av underlag för att kunna rikta åtgärderna till de områden där de har störst effekt. En möjlig väg till
finansiering till detta är en prioritering av frågan inom SGU eller äskande av högre anslag inom
området. En annan väg kan vara finansiering via forskningsbidrag. Tillsynsvägledning bedöms
rymmas inom myndighetens befintliga budget.

Sammanfattande diskussion
Arbetet med åtgärder kopplade till försurning har pågått under decennier i Sverige. Trots detta är
det 3184 vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status på grund av försurning.
Förbättringsbehovet handlar framförallt om minskade utsläpp av försurande ämnen till luft, minskat
uttag av baskatjoner vid skogsbruk, att begränsa spridning av markförsurning till sjöar och
vattendrag genom avgränsning av ekologiskt funktionella kantzoner och att förhindra oxidation av
sulfid-/sulfatjordar. Utöver detta behöver kalkningen av sjöar och vattendrag fortsätta för att
förhindra en försämring.
Åtgärderna riktade till myndigheter och kommuner i åtgärdsprogrammet som berör försurning
innebär framförallt att styra redan pågående insatser och styrmedel till de vattenförekomster som
inte når målen. I en del fall kan även ökade insatser behövas.
Åtgärderna leder till konsekvenser som är såväl positiva som negativa för samhället som helhet. De
positiva konsekvenserna är främst kopplade till en förhöjd biologisk mångfald. De negativa
konsekvenserna, det vill säga kostnaderna, är främst härledda till administrativa åtgärder hos
myndigheter och kommuner. Trots svårigheter att uppskatta såväl nyttor som kostnader visar
analysen att åtgärdsprogrammet behövs för att nå de uppsatta normerna för vatten liksom till de
nationella miljömålen.
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Konsekvensanalys för åtgärder mot främmande arter
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av åtgärderna riktade till myndigheter och
kommuner inom miljöproblemet främmande arter. Avsnittet sammanfattar möjliga konsekvenser av
åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och kommuner väljer,
hur de tillämpas och vilka fysiska åtgärder de leder till. Inledningsvis beskrivs samhällets nyttor av
minskade problem med främmande arter, sedan redovisas kostnader för de administrativa åtgärder,
det vill säga hur olika styrmedel nyttjas eller utvecklas. Även kostnaderna för de fysiska åtgärder som
detta åtgärdsprogram kan komma att leda till beskrivs. Därefter ges en mer ingående analys per
sektor/påverkanskälla med tillhörande administrativa och fysiska åtgärder.

Samhällsekonomisk nytta av åtgärder och god status
Nyttan med att begränsa och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter kan
bli mycket stora både för ekosystemen, människors hälsa och för bevarandet av den biologiska
mångfalden. Om den föreslagna åtgärden i åtgärdsprogrammet genomförs kan
hanteringsprogrammen leda till att det etableras informationskanaler, både inom landet och med
internationella forum. Det kan också leda till en tydligare organisation, med utpekade
ansvarsområden. Myndigheterna kommer i högre grad att kunna förhindra införsel och potentiell
spridning av invasiva främmande arter. Det kommer att minimera kostnaderna eftersom det är
förhållandevis låga kostnader att arbeta förebyggande jämfört med kostnaderna att utrota eller
begränsa utbredningen av en redan etablerad art.
Sjögull är ett exempel på en art där det är viktigt att agera snabbt innan arten har hunnit etablera
sig på en plats. Detta eftersom det har visat sig att större bestånd har varit i stort sett omöjliga att
bekämpa. Stor spridning av sjögull har ekologiska konsekvenser och kan orsaka stora problem vid
fiske, båttrafik och bad, vilket leder till att kostsamma rensningar måste utföras.
Nyzeeländsk tusensnäcka som har hittats i Bottenvikens vattendistrikt kan ställa till problem i
färskvattenreservoarer. I Australien har snäckorna levt i vattenmagasin och spritts vidare i
vattenledningar. Vattenledningsrör har också blivit blockerade av ansamlingar av snäckor.
Svartmunnad smörbult har flera av de karaktärer som utmärker en invasiv art. Den är mycket
anpassningsbar och kan föröka sig effektivt under olika miljöbetingelser. Med sitt aggressiva och
territoriella beteende skrämmer den även bort andra fiskar från de områden den etablerar sig i, och
den äter rommen från andra arter. Risken finns att etableringen av svartmunnad smörbult i svenska
vatten kan leda till betydande effekter på inhemska arter och ekosystem. Vissa arter kan missgynnas
genom konkurrens, medan andra kan påverkas positivt genom att svartmunnad smörbult också är en
födoresurs. Det är svårt att bedöma och förutse vilka effekter detta kan få för ekosystemen.

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
I tabellerna nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för åtgärden mot främmande arter.
Med avseende på administrativa åtgärder så redovisas de totala kostnaderna för denna
vattenförvaltningscykel (2016-2021).
Även kostnaderna för de fysiska åtgärder som kan kopplas till de olika åtgärdsförslagen redovisas,
uttryckt i kronor per år. Omfattning och kostnader för fysiska åtgärder baseras på åtgärdsplanering i
VISS som gjorts av länsstyrelserna, där bedömningar ibland kan skilja sig mellan länsstyrelserna. Det
som redovisas är möjliga förslag på fysiska åtgärder och dessa är inte bindande för myndigheter och
kommuner. I många fall behövs även en fördjupad åtgärdsutredning. Det kan komma att påverka
omfattningen av de nu föreslagna fysiska åtgärderna som behöver genomföras.

88(120)

Samhällsekonomisk konsekvensanalys – underlagsdokument till förvaltningsplan 2016-2021

Tabell 6.1. Administrativa kostnader för åtgärder kopplade till främmande arter. Siffrorna
redovisas för vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa
kostnader för
åtgärder som
genomförs till 2021
utan
åtgärdsprogram1
Total kostnad till
2021
(kronor)

Administrativa
kostnader för åtgärder
som visar det
ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021
(kronor)

Handlingsplaner

1

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8

0

per distrikt 200 000
(Totalt: 1 000 000)

TOTAL

0

per distrikt 200 000
(Totalt: 1 000 000)

Referensalternativet

Tabell 6.2. Kostnader för fysiska åtgärder kopplade till åtgärder till myndigheter och
kommuner. Siffrorna redovisas för vattendistrikten och för hela Sverige visas inom parantes.
Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 8

Förslag på fysiska
åtgärder som
åtgärderna till
myndigheter och
kommuner kan
leda till

Fysiska åtgärder
mot främmande
arter, till exempel
utfiskning, täckning
av vegetation.

TOTAL

Kostnader för
fysiska åtgärder
som genomförs till
2021 utan
åtgärdsprogram1
Total kostnad till
2021
(kronor)

0

0

Kostnader för fysiska
åtgärder som visar
det ytterligare
åtgärdsbehovet
Kostnad per år
(kronor)

BV: 2 200 000
BH: 0
NÖ: 40 000
SÖ: 2 200 000
VH: 60 000
(Totalt: 4 500 000)
(4 500 000)

Fördelningseffekter

Eftersom det är Havs- och vattenmyndighetens uppdrag att ta fram hanteringsprogram för nationellt
invasiva främmande arter med stor spridning beräknas hela kostnaden för administrativa åtgärder
falla på myndigheten. Eftersom hanteringsprogrammen ska behandla frågan om roller och ansvar är
det inte möjligt att riktigt veta hur och vem kostnaderna för fysiska åtgärder kommer att falla på.
Vidare så antas att det ligger i kommunernas egen intresse att själva genomföra fysiska åtgärder för
att minska spridning och etablering av främmande arter. Därav har kostnader för fysiska åtgärder
fördelats till kommunerna.
Vid problem med främmande arter i en vattenförekomst är det oftast svårt att peka ut förorenaren,
eftersom det inte alltid är tydligt vem som introducerade arten i området. De åtgärder som
genomförs finansieras idag framför allt av kommuner men även av verksamhetsutövare, markägare,
ideella föreningar med mera.
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Förbättringsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna
Införande av främmande arter i landet är ett växande problem. I och med en ökad handel med arter,
mer transporttrafik och stigande temperaturer får arter som är främmande i den svenska floran eller
faunan fler och större möjlighet att etablera sig i landet. Främmande, invasiva, arter kan innebära
kostnader för samhället, både direkta ekonomiska kostnader, men även indirekta kostnader i form av
minskat rekreationsvärde och hotad biologisk mångfald.
Förbättringsbehovet rörande begränsning av främmande arter uttrycks i antalet vattenförekomster
där det finns en/flera främmande art/er. I många fall är det exakta förbättringsbehovet för
främmande arter svårt att bedöma utan att först genomföra en kunskapshöjande aktivitet bestående
av en mer detaljerad kartläggning av främmande arters utbredning och beståndsstorlek.
Målet med fysiska åtgärder är i de flesta fall att ta bort de invasiva organismerna permanent och
metoden genomförs ofta utan maskinell hjälp, antingen med händerna eller med någon typ av
handredskap.
De arter som redan fått fäste behöver åtgärdas genom olika typer av fysiska åtgärder. För djurarter
som kräftor och fisk genom fiskning med mjärde, tina, ryssja eller nät där syftet är att genom
upprepade utfiskningar minska beståndet av oönskade invasiva arter. För invasiva främmande växter
kan reducering ske genom skörd, täckning eller störning. Syftet med dessa metoder är på olika sätt
att minska bestånden av oönskade invasiva vattenväxter.
I många fall är kunskapen om utbredning och bestånd mycket bristfällig. Detta gör att det behöver
göras en utredning om hur åtgärder ska utföras, på hur stor yta och under hur lång tid, innan
fysiska åtgärder sätts in.

Referensalternativ – Utveckling till 2021 utan åtgärdsprogram
Nationellt miljömål

Ett rikare växt- och djurliv
Etappmålet om invasiva främmande arter innebär att invasiva främmande arters effekter i Sverige
vad avser biologisk mångfald samt socioekonomiska effekter på bland annat hälsa ska vara
bedömda och prioriterade insatser för bekämpning ska ha inletts senast 2015. Erfarenheter från
andra länder visar att det ofta är betydligt mer kostsamt att ta itu med invasiva främmande arter
än att motverka deras etablering. Flera sådana arter har dock redan kommit till Sverige.
Miljöproblemet till 2021

Myndigheterna som arbetar mot främmande arter är överens om att det är ett ökande problem att
antal arter sprider sig allt mer i svenska vatten. I denna vattenförvaltningscykel har det tagits fram en
nationell metod utifrån en påverkansanalys för att bedöma främmande arters utbredning. Men det
går inte idag att göra en kvantitativ bedömning av hur klassificeringen har förändrats sedan förra
vattenförvaltningscykeln. I arbetet med statusklassificering av främmande arter utfördes en analys av
tolv arter, av dessa var det nio arter som har bedömts ha eller riskerar att få betydande påverkan på
vattenförekomsternas möjlighet att uppnå god ekologisk status. Två av dessa arter finns på EUförteckningen och regleras på ett utförligt sätt inom förordning (EU 1143/2014). Dessa arter kommer
därför inte omfattas av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Vattenmyndigheterna uppskattar att
det finns ett stort mörkertal när det gäller hur och vilka invasiva främmande arter som påverkar
vattenförekomsterna. Det är sannolikt fler vattenförekomster som är påverkade av invasiva
främmande arter och det är också troligt att fler arter kommer att etablera sig i våra vatten om de
inte redan har gjort det.
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Tabell 6.3. Arter som har angivits som orsak till sänkt ekologisk status.
Art (svenskt namn)

Art (latinskt namn)

Amerikansk hummer

Homarus americanus

Kinesisk ullhandskrabba

Eriocheir sinensis

”Laxdjävul” (laxparasit)

Gyrodactylus salaris

Signalkräfta

Pacifastacus leniusculus

Sjögull

Nymphoides peltata

Slät havstulpan

Balanus improvisus

Svartmunnad smörbult

Neogobius melanostomus

Nyzeeländsk tusensnäcka

Potamopyrgus antipodarum

Vattenpest (vanlig och liten)

Elodea canadensis, Elodea nuttallii

Förekommer på
unionsförteckningen

X
X

Vi vet idag att det görs åtgärder på kommunal och regional nivå, framför allt av kommuner och
länsstyrelser. Vissa länsstyrelser har börjat utarbeta en översikt av vilka arter som finns i länet.
Generellt sett anses ett allt varmare klimat vara gynnsamt för att nya arter ska etablera sig i de
svenska vattnen. Internationella och nationella styrmedel mot främmande arter är på gång genom
Barlastkonventionen och inom Internationella sjöfartsorganet (IMO), HELCOM och OSPAR vars syfte
är att dämpa introduktionen av främmande arter. I januari 2015 kom Europaparlamentet och rådets
förordning (EU 1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva
främmande arter. Förordningen innebär att medlemsländerna måste arbeta aktivt med åtgärder mot
invasiva främmande arter och speciellt med de arter som finns listade i förordningen, till exempel
signalkräfta och ullhandskrabba. Utöver EU:s lista kan medlemsländerna lägga till nationellt viktiga
arter och i Sverige skulle sjögull kunna vara aktuell då den är en invasiv främmande art här i landet
även om den är inhemsk i andra EU-länder. Syftet med förordningen är att ta itu med problem på
ett övergripande sätt för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt att
minimera och mildra effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa eller ekonomi.
Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett förslag för
genomförandet av EU-förordningen i Sverige och arbete pågår med att införliva förordning (EU
1143/2014) i svensk lagstiftning.
Inom ramen för havsmiljödirektivet tar EU:s länder fram övervakningsprogram och åtgärdsprogram
mot främmande arter. Dessa kan ge viktiga förutsättningar för att förhindra introduktion och
spridning av främmande arter.
Påverkanskällorna till 2021

Det finns en rad olika spridningsvägar för de främmande arter som ännu inte har kommit till de
svenska vattnen. Förutom arter som sprids medvetet finns det flera andra spridningsvektorer såsom
ballastvatten, fripassagerare på båt eller flyg och oavsiktligt via levande växtmaterial.
Transporter kommer enligt prognoser att öka med avseende på produktion och arbetsproduktivitet i
landet till och med år 2021 (Sweco, 2013). Detta kan resultera i att fler arter sprids till svenska vatten.
Spridning av främmande invasiva arter mellan närliggande vattenförekomster beror främst på
rekreationsfiske, yrkesfiske, sportfiske och inplantering av främmande arter. Bedömningen om detta
kommer att öka eller minska fram till 2021 har inte varit möjlig att genomföra.
Ett exempel på främmande art som kan få stor negativ påverkan på sjöars och vattendrags ekosystem
är vattenpest som säljs som akvarieväxt och till dammar och sprider sig snabbt i vattnet.

Kostnader av åtgärder för främmande arter
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på främmande arter.
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Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med att ta fram hanteringsprogram för invasiva
främmande arter i vattenmiljöer inkludera de främmande arter som har en sådan påverkan att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Det här miljöproblemet har en viktig del i det förebyggande arbete som behövs för att problemet
med främmande arter inte ska öka i antal och i utbredning. Det är även viktigt att genomföra
åtgärder i tidigt skede innan arten har etablerat sig och försämrat den befintliga floran och faunan i
vattnet.
Det är svårt att göra bedömningen av på hur många platser vi i Sverige har invasiva främmande
arter. Det finns ett stor behov av information av de arter som finns i de svenska vattnen eller som
befaras kunna etablera sig i svenska vatten. Det är mycket svårt att bli av med en främmande art när
den väl har etablerat sig och därför är det bästa att förhindra att den över huvud taget kan etablera
sig eller sprida sig. De arter som redan fått fäste behöver åtgärdas genom olika typer av fysiska
åtgärder. Mer om metoder för att utrota, reducera och minska spridningen av främmande arter finns
i det åtgärdsbibliotek som vattenmyndigheterna skapat i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Kostnader av administrativa åtgärder

För landspecifika invasiva arter med stor spridning behöver varje land ta fram hanteringsprogram för
att förhindra spridning och begränsa etablering av invasiva främmande arter. Dessa
hanteringsprogram behöver inkludera arter med betydande påverkan på vattenförekomsters
ekologiska status, som påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Det är Havsoch vattenmyndighetens uppdrag att ta fram hanteringsprogram för vattenlevande organismer.
De hanteringsprogram för invasiva främmande arter som Havs- och vattenmyndigheten tar fram
behöver bland annat innehålla fakta om respektive art, en beskrivning av förebyggande åtgärder och
hantering av introduktion och spridning samt ansvar och finansiering.
Hanteringsprogrammens kostnad uppskattas till en miljon kronor för myndigheten då arbetet med
att ta fram dessa kräver ett underlagsarbete i form av till exempel riskbedömning och bedömning av
spridningsvägar. Kostnaden för hanteringsprogrammen fördelas jämt över vattendistrikten. Eftersom
hanteringsprogrammet är en ny åtgärd så finns inget referensalternativ att beräkna.
Kostnader för fysiska åtgärder

Eftersom att ett av syftena med Havs- och vattenmyndighetens hanteringsprogram är att fastställa
förebyggande åtgärder och hantering av introduktion och spridning är det idag svårt att ange direkt
vilka fysiska åtgärder som hanteringsprogrammen kommer att leda till. Åtgärden för invasiva
främmande arter kan ändå antas leda till ett ökat genomförande av fysiska åtgärder mot främmande
arter i vatten.
Det åtgärdsbehov som redovisas i VISS uppgår idag till 33 åtgärder på en kostnad av knappt 23
miljoner per år för hela landet. Därutöver är mörkertalet stort och ett mer riktat arbete genom
framtagande av hanteringsprogram kan komma att leda till att åtgärdsbehovet ökar i takt med ökad
kunskap om spridningar och etableringar.
Idag finns inget befintligt stödsystem för att finansiera de fysiska åtgärderna. Åtgärderna finansieras
framför allt av kommuner som ser värdet av att utplåna de arter som förstör vatten i kommunen.
Dessutom kommer åtgärder genomföras och finansieras av markägare, verksamhetsutövare och
ideella föreningar.
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Tabell 6.4 Omfattning och kostnader för det ytterligare åtgärdsbehov mot främmande arter
per vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla
vattenförekomster finns samlat. www.viss.lansstyrelsen.se
Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Antal
föreslagna
åtgärder

Total
investeringskostnad
(kronor)

Bottenviken

15

9 600 000

Bottenhavet

0

0

Norra Östersjön

5

600 000

Södra Östersjön

11

12 200 000

2

300 000

33

22 700 000

Västerhavet
Nationellt

Finansiering av fysiska åtgärder
Det är ofta svårt att peka ut vilken förorenare som ska betala för påverkan när det har blivit problem
med främmande arter i en vattenförekomst. Hanteringsprogram som tydligare visar på finansiering
för genomförande av åtgärder för att motverka invasiva främmande arter antas kunna hjälpa
länsstyrelser och kommuner att kunna genomföra ett mer riktat arbete mot de invasiva arter som
finns inom deras område.
En möjlig finansiering idag av fysiska åtgärder för att bekämpa främmande, invasiva, arter är att
arbetet kan ske inom ramen för bevarandet av särskilt hotade arter, så kallade ÅGP-arter, som
bedrivs av länsstyrelserna. I dagsläget sker det arbetet när åtgärder för att bevara en art innebär att
en annan art måste bekämpas.
För att öka åtgärdstakten och ge ytterligare incitament och hjälp för att utföra de fysiska åtgärderna
behövs ett finansieringssystem utvecklas. Detta kan genomföras antingen genom ett befintligt eller
nytt stödsystem. Om vi ponerar att ett befintligt stödsystem, LOVA eller LONA, utvecklas till att
inbegripa åtgärder mot invasiva främmande arter, skulle staten få stå för halva åtgärdskostnaderna,
den andra halvan betalas av projektägarna. LOVA innefattar i nuläget lokala vattenvårdsprojekt för
att minska övergödningen, anslagen fördelas ut av Havs- och vattenmyndigheten. LONA är lokala
naturvårdssatsningen som ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga
naturvårdsengagemang, anslagen fördelas av Naturvårdsverket. Att använda sig av ett utvecklat
befintligt stödsystem effektiviserar och minimerar de administrativa kostnader som uppstår av att
förvalta ett stödsystem. Ett argument för att öka åtgärdsgenomförandet via ett stödsystem är att
många vattenförekomster har problem med att främmande arter breder ut sig över flera kommuner.
Stödsystemet skulle ge ett incitament att starta projekt mot dessa arter gemensamt över
kommungränserna.
För många andra miljöproblem där det inte går att peka ut förorenaren finns ett stödsystem för att
initiera fler åtgärder och som nämnt tidigare så diskuteras detta nu. I det fall ett stödsystem blir
verklighet kommer fördelningseffekterna av kostnaderna för de fysiska åtgärderna att minska för
kommun, verksamhetsutövare, markägare och ideella föreningar, och läggas på de statliga medlen.
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Konsekvensanalys av åtgärder mot otillräckligt
dricksvattenskydd
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av åtgärderna riktade till myndigheter och
kommuner för otillräckligt dricksvattenskydd. Avsnittet sammanfattar möjliga konsekvenser av
åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och kommuner väljer.
Inledningsvis tas samhällets nyttor av ökat dricksvattenskydd upp, sedan redovisas kostnader för
administrativa åtgärder, det vill säga hur olika styrmedel nyttjas eller utvecklas. Därefter ges en mer
ingående analys per sektor/påverkanskälla med tillhörande åtgärder.

Samhällsekonomisk nytta av åtgärderna och god status
Vatten som används för dricksvattenförsörjning är en av våra viktigaste naturresurser och
infrastrukturer och innefattar både yt- och grundvatten. Tillgång på rent dricksvatten i tillräcklig
mängd är avgörande för folkhälsan och dricksvattnet är samhällsekonomiskt viktigt som bas i
livsmedelsframställning och inom industrin. Fler nyttor eller tjänster som kan värderas från
vattentäkter är bevattning för jordbruken, vattnets användarvärde för industrin i övrigt samt
optionsvärdet, vilket kan beskrivas som ett framtida användarvärde (för kommande generationer).
Flera studier visar på att dricksvattentäkter är värda flera miljarder kronor per år (Svenskt Vatten,
2014).
Behovet av rent dricksvatten i tillräcklig mängd ställer krav på varsamt nyttjande samt skydd mot
verksamheter som kan påverka dricksvattnets kvalitet och kvantitet negativt. Det förebyggande
arbetet är avgörande för att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning och undvika stora
skadekostnader. När ett vatten väl har förorenats är det ofta svårt och mycket kostsamt att åtgärda. I
värsta fall kan dricksvattentäkter slås ut för all framtid. Många kommuner saknar dessutom
reservvattentäkter och kostnaderna för att ta fram nya vattentäkter kan bli mycket stora.
Uppskattade kostnader för vattenbrist på Öland uppgår till över 30 miljoner för Mörbylånga
kommun för 2016 och ytterligare 30 miljoner för 2017 för olika åtgärder för att säkerhetsställa
vattentillgången, däribland vatten ledning från fastlandet, vattentransporter, borrningar, dämningar,
fastighetsköp inom vattenskyddsområde, samt påbörjad avsaltningsverk) Mörbylånga kommun (2016).
Uppsalas vattentäkt, som försörjer mer än 100 000 personer, värderades redan på 1990-talet till över
en miljard svenska kronor. Nolby vattentäkt i Sundsvall, som försörjer 12 000 personer, har värderats
till cirka 400 miljoner svenska kronor (Livsmedelsverket, 2011-2012). Ett proaktivt skyddsarbete är
därför särskilt viktigt och bör ses som en investering för framtiden.
Risk för miljöskada – en utebliven nytta

Vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är en effektiv skyddsform som syftar till att
förebygga förorening och kvalitetsförsämring av en vattentäkt. Tillstånd till kommunala vattenuttag
för dricksvattenproduktion ger kommunen legal rätt till vattnet och bidrar på så sätt till att
säkerställa dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Med stöd av föreskrifter kan
verksamheter som riskerar att påverka vattentäkten negativt regleras utifrån ett
vattenskyddsperspektiv och vid behov styras undan från vattentäktens tillrinningsområde. Exempel på
verksamheter som kan utgöra risk för dricksvattenförsörjningen är skogs- och jordbruksverksamhet,
industriella verksamheter, transporter på väg, järnväg och farled och andra infrastrukturprojekt. Ett
stort antal vattentäkter inrättades för 30 till 50 år sedan och dessa behöver revideras för att leva upp
till dagens krav på vattenskydd. Idag får över fyra miljoner människor sitt vatten från vattentäkter
med delvis föråldrat och omodernt skydd. Om dricksvattnet förorenas som till exempel med
Cryptosporidiumutbrotten i Östersund och Skellefteå kan det bli väldigt dyrt för kommunerna och få
stora samhällsekonomiska konsekvenser. Samhällskostnaderna i Östersund har uppskattats till
omkring 220 miljoner kronor (Totalförsvarets forskningsinstitut, 2011). Sjukdomsutbrott till följd av
vattenburen smitta kan också innebära faktiska kostnader för de enskilda individerna. Förutom
bortfall av arbetsinkomst för sjukdom eller vård av anhöriga kan det till exempel vara kostnader för
extraarbete för att hantera dricksvattnet (kokning och inköp av dricksvatten på flaska) och kostnader
för läkemedel (MSB, 2014).
Den förekommer att medborgare och intressegrupper är motståndare till att inrätta
vattenskyddsområden, vilket kan vara ett hinder för politikers och beslutsfattares vilja att driva och
prioritera dricksvattenfrågorna. I en opinionsundersökning som, Sifo utfört på uppdrag av Svenskt
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vatten, svarade 85 procent av svenska folket att det är rimligt att förbjuda markägare att bedriva
verksamheter som skulle kunna riskera den framtida tillgången på dricksvatten. Endast nio procent
svarade att det är orimligt, vilket indikerar att det finns ett tydligt stöd för dessa åtgärder i samhället.
Utöver vattenskyddsområden är den fysiska planeringen via plan- och bygglagen en viktig skyddsform
för att hantera och synliggöra vattenförsörjningsfrågor samt förebygga framtida intressekonflikter.
Saknas dricksvattenplanering kan områden lämpliga för framtida dricksvattenförsörjning tas i anspråk
för uttag av naturgrus, för väg- och järnväg, bebyggelse eller andra verksamheter och
markanvändning som riskerar förorena vattenresursen, istället för att området bevaras och skyddas
för dricksvattenändamål. Den fysiska planeringen är i huvudsak en kommunal fråga men vattnet
känner inga administrativa gränser. Dricksvattenförsörjningen är ofta en mellankommunal och
länsöverskridande angelägenhet. De regionala vattenförsörjningsplanerna, som analyserar tillgång,
efterfrågan och sårbarheter för dricksvatten i det egna länet samt angränsande län, är därför ett
avgörande underlag vid den kommunala översiktsplaneringen.

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
I tabell 7.1 nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna kopplade till ett
otillräckligt dricksvattenskydd. Med avseende på administrativa åtgärder redovisas de totala
kostnaderna för denna förvaltningscykel (2015-2021).

Tabell 7.1. Administrativa kostnader för åtgärder kopplade till otillräckligt dricksvattenskydd.
Siffrorna redovisas för vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
åtgärder som genomförs till 2021
utan åtgärdsprogram.
(Referensalternativet)
Total kostnad till 2021
(kronor)

Administrativa kostnader för
åtgärder som visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

Vattenskyddsområden
Per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Havs- och vattenmyndigheten,
åtgärd 7 a

(Totalt: 14 880 000)

Länsstyrelserna, åtgärd 4 c

BV: 3 000 000
BH: 6 500 000
NÖ: 4 000 000
SÖ: 15 500 000
VH: 17 500 000
(Totalt: 46 500 000)

Kommunerna, åtgärd 7 a

Generalläkaren, åtgärd 2

Inte uppskattat
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BV 15 500 000
BH 28 000 000
NÖ 29 500 000
SÖ 110 000 000
VH 41 000 000
(Totalt: 224 000 000)
Inte uppskattat

BV: 3 210 000
BH: 2 675 000
NÖ: 1 070 000
SÖ: 3 745 000
VH: 10 700 000
(Totalt: 21 400 000)

Kommunerna, åtgärd 7 b

BV: 4 960 000
BH: 9 000 000
NÖ: 9 440 000
SÖ: 35 200 000
VH: 13 100 000
(Totalt: 71 700 000)

BV 55 300 000
BH 85 400 000
NÖ 71 900 000
SÖ 153 500 000
VH 95 600 000
(Totalt: 461 700 000)
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Åtgärder till myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
åtgärder som genomförs till 2021
utan åtgärdsprogram.
(Referensalternativet)
Total kostnad till 2021
(kronor)

Administrativa kostnader för
åtgärder som visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

Tillsyn
BV: 600 000
BH: 300 000
NÖ: 360 000
SÖ: 1 100 000
VH: 700 000
(Totalt: 3 100 000)

(Totalt: 3 610 000)

Länsstyrelserna, åtgärd 4 a

BV: 1 000 000
BH: 2 000 000
NÖ: 2 500 000
SÖ: 3 500 000
VH: 1 500 000
(Totalt: 10 500 000)

Länsstyrelserna, åtgärd 4 b

BV: 1 400 000
BH: 700 000
NÖ: 840 000
SÖ: 2 600 000
VH: 1 700 000
(Totalt: 7 200 000)

(Totalt: 3 610 000)

Kommunerna, åtgärd 5 c

Tillstånd vattenuttag
Länsstyrelserna, åtgärd 4 e

Inte uppskattat

Kommunerna, åtgärd 5 e

Inte uppskattat

(Totalt: 15 400 000)
Inte uppskattat

Samhällsplanering
Boverket, åtgärd 1 c

Per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Havs- och vattenmyndigheten,
åtgärd 6 b

Per distrikt 100 000
(Totalt: 500 000)

Länsstyrelserna, åtgärd 4 d

BV: 0
BH: 0
NÖ: 2 400 000
SÖ: 1 600 000
VH: 1 600 000
(Totalt: 5 600 000)
BV: 2 500 000
BH: 4 300 000
NÖ: 6 000 000
SÖ: 7 200 000
VH: 9 000 000
(Totalt: 29 000 000)

Kommunerna, åtgärd 5 d

TOTALT

(90 000 000)
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Kostnadsfördelning och förorenaren betalar

Nedan beskrivs hur kostnaderna i tabell 4.35 fördelar sig mellan berörda aktörer. Utgångspunkten för
ramdirektivet för vatten är att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader varför även möjligheter
att tillämpa principen om att förorenaren betalar diskuteras. Eftersom att åtgärderna i detta avsnitt
enbart handlar om administrativa åtgärder och där den enda kostnaden som kan falla på enskilda,
obrukbar markanvändning vid inrättande av vattenskyddsområden, inte har varit möjlig att uppskatta
så är samtliga kostnader fördelade på nationella och regionala statliga myndigheter och kommuner.
Se hur kostnaderna fördelas i de olika kostnadsberäkningarna senare i kapitlet.

Förbättrings- och åtgärdsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna
För att uppnå ett tillräckligt skydd för dricksvattenförekomsterna behövs en kombination av åtgärder
på kommunal, regional och central nivå. Bland annat behövs nya och reviderade
vattenskyddsområden, regelbunden och systematisk tillsyn av vattenskyddet, kontroll av råvatten,
strategisk planering av dricksvattenresurserna samt vägledning för arbetet. Många kommuner och
myndigheter behöver också prioritera det förebyggande arbetet i högre grad än vad som är fallet
idag.
Vattenskyddsområden

I Sverige finns enligt Havs- och vattenmyndigheten totalt cirka 1 750 allmänna vattentäkter varav
knappt 35 procent saknar vattenskyddsområde (HaV, 2015). Många av de befintliga
vattenskyddsområdena inrättades dessutom för mellan 30 till 50 år sedan, utifrån dåvarande
lagstiftning och den tidens kunskap om exempelvis föroreningar och föroreningsspridning.
Dricksvattentäkter som saknar eller har ett inaktuellt vattenskyddsområde riskerar att förorenas av
verksamheter, aktiviteter eller markanvändning som inte är reglerade utifrån dagens syn på
vattenskydd.
Länsstyrelserna och kommunerna har ett stort arbete framför sig för att målen med ramdirektivet för
vatten och åtgärdsprogrammet ska kunna uppnås till utsatt tid. För att öka åtgärdstakten behöver
handläggningstider på länsstyrelserna förkortas. En förutsättning för ett effektivt arbete är löpande
vägledning från tillsynsvägledande myndigheter (HaV, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna). Det
behövs bland annat uppdaterade manualer, handböcker eller motsvarande.
Tillsyn

Tillsynen över vattenskyddet är idag väldigt begränsad. Regelbunden och systematisk tillsyn inom
vattenskyddsområden är en förutsättning för att syftet med skyddet ska uppnås. Tillsyn av
vattenskyddet innebär kontroll av efterlevnad av föreskrifter inom vattenskyddsområdet. Kunskapen
om var dricksvatten tas ut, hur stora mängder det rör sig om och huruvida det finns tillstånd för
verksamheten behöver förbättras genom tillsyn. Med bristande tillsyn finns risk för att verksamheter
och markanvändning bedrivs på ett sätt som inte är förenligt med kraven enligt föreskrifterna eller
tillståndet, och att vattenskyddet inte fungerar i praktiken. En förutsättning för ett effektivt arbete är
löpande vägledning från tillsynsvägledande myndigheter. I dagsläget saknas aktuell nationell
vägledning i form av handböcker, manualer eller motsvarande. Naturvårdsverkets handbok (2010:5)
om vattenskyddsområde berör tillsynsområdet men väldigt begränsat.
Dricksvattenplanering

Kommuner och länsstyrelser behöver arbeta med dricksvattenfrågan tidigt i samhällsplaneringen så
att dricksvattenförekomster synliggörs och hushållningen och skyddet av dem kan prioriteras och
vägas gentemot övriga intressen. Länsstyrelserna behöver ta fram regionala vattenförsörjningsplaner
som därefter ska arbetas in i kommunernas översiktsplaner. För det arbetet behöver länsstyrelser
och kommuner vägledning. I dagsläget saknas ansvarig vägledande myndighet för framtagande av
regionala vattenförsörjningsplaner.
Kontroll av råvatten

För att säkerställa en långsiktig dricksvattenförsörjning är kunskapen om råvattnets kvalitet viktig.
Kunskapen behövs dels för att kunna anpassa beredningen i vattenverket efter rådande förhållanden,
dels för arbetet med att minska eller avlägsna föroreningar i vattentäktens tillrinningsområde. Det
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finns krav i 3 § Livsmedelsverket föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten som anger att
särskild hänsyn ska tas till beskaffenheten av det vatten (råvatten, vilket är avsett att
användas som dricksvatten) vid beredningen av dricksvatten.

Referensalternativ – Utveckling till 2021 utan åtgärdsprogram
Nationellt miljömål

Levande sjöar och vattendrag
(Miljömålsuppföljningen 2012)
I Sverige finns det, jämfört med många andra länder, ännu relativt gott om bra
dricksvattenresurser. Fler människor än tidigare får sitt vatten från bättre skyddade vattentäkter.
Trots detta är vattnets kemiska, mikrobiologiska och ekologiska status ändå ett problem i vissa
delar av landet, vilket medför att dricksvattenresurserna inte alltid kan nyttjas på ett säkert sätt.
För dricksvattenförsörjningen utgör bakterier och andra mikrobiologiska föroreningar i dag ett
problem. På sikt riskerar den pågående klimatförändringen att leda till ökade miljöproblem och
hälsorisker. Arbete pågår dock med att inrätta vattenskyddsområden för att säkra
dricksvattenförsörjningen från ytvattentäkter och vattenförsörjningsplaner för ytvatten som
används för dricksvattenuttag.
Förutsättningarna att kunna vidmakthålla några av vattnens viktiga ekosystemtjänster, en god
dricksvattenförsörjning samt produktion av fisk, är någorlunda goda. En reviderad handbok om
vattenskyddsområde är under utarbetande, vilket innebär att arbetet med att inrätta skydd för
ytvattentäkter underlättas. Därtill kan en god fysisk planering med stöd av översiktsplaner och
detaljplaner ge dessa ytvattentäkter ett visst skydd. Vattenförsörjningen och dess skydd har ett
mycket högt värde, och medvetenheten om betydelsen av detta har ökat. Om förutsättningarna
skulle försämras kan detta leda till stora kostnader för dricksvattenförsörjningen som en
ekosystemtjänst.
Grundvatten av god kvalitet
(Miljömålsuppföljning 2014 och miljömålsuppföljning 2012)
I miljömålsuppföljningen 2014 noteras att förutsättningarna att få grundvatten av god kvalitet har
förbättrats något under året. Problem med förorenat grundvatten finns i hela landet, framför allt i
jordbruksområden och tätorter. Bristande övervakning ger svårigheter att beskriva och åtgärda
problemen. För att förbättra situationen behövs åtgärder på flera håll i samhället, exempelvis inom
miljötillsyn, samhällsplanering och jordbrukssektorn.
Långsiktigt skydd saknas för sådana grundvattenförande geologiska formationer som i dag inte
används men som är av vikt för framtida vattenförsörjning. Grundvattenmagasin av betydelse för
nuvarande och framtida vattenförsörjning behöver redovisas i kommunala och regionala
vattenförsörjningsplaner. Arbetet med regionala vattenförsörjningsplaner pågår i flera län. En
framtida möjlighet att utpeka grundvattenresurser som riksintressen skulle automatiskt innebära
ett synliggörande i kommunernas översiktsplaner. Många kommuner saknar aktuella
översiktsplaner, vilket kraftigt försvårar en god samhällsplanering och rätt hänsynstagande till olika
intressen och de 16 miljökvalitetsmålen.
Utvecklingen för påverkan på grundvattennivåer är både positiv och negativ. Ökad medvetenhet
hos verksamhetsutövare och myndigheter samt strängare krav i tillståndsprocesser innebär att
överuttag och nivåförändringar övervakas och undviks i större utsträckning än förut.
Infrastruktursatsningar och ökad bebyggelse i kust- och tätortsområden innebär å andra sidan ett
större tryck på grundvattenresurserna. Denna utveckling ökar risken för nivåsänkningar med
kvalitetsproblem som följd.
Positiva åtgärder vidtas inom bland annat samhällsplaneringen för att minska de negativa
effekterna på samhället av klimatförändringen. Inläckage och bortledning av grundvatten från
tunnlar och andra undermarkskonstruktioner kompenseras ofta genom infiltrationsåtgärder för att
förhindra sättningar. Sådana insatser måste många gånger upprätthållas även efter entreprenad för
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att inte skador ska uppstå, något som skapar ett sårbart system där även förändringar i
grundvattnets kvalitet kan uppstå.

Miljöproblemet till 2021
Inrätta vattenskyddsområden

De flesta vattenproducenter, myndigheter och branschorganisationer är överens om att
vattenskyddsområden är viktiga, men trots detta visar den årliga rapporteringen från myndigheter
och kommuner av åtgärdsprogrammets genomförande att inrättande av nya vattenskyddsområden
går långsamt i större delen av landet. Många av landets vattentäkter saknar fortfarande
vattenskyddsområde trots åtgärder riktade till kommunerna om att inrätta vattenskyddsområde i
föregående åtgärdsprogram (2009-2015). Flera kommuner förklarar i återrapporteringen till
Vattenmyndigheterna att de arbetar för att bilda nya och revidera befintliga vattenskyddsområden,
men att länsstyrelsernas långa handläggningstider försvårar arbetet. Med nuvarande åtgärdstakt
riskerar vattenförvaltningens mål att inte nås till utsatt tid om inte arbetet med handläggning av
vattenskyddsområden förstärks.
Processen för inrättande av vattenskyddsområden är dock komplicerad och det finns många
intressekonflikter vilket kan fördröja handläggstiderna. Dricksvattenutredningen (L 2013:2) ska enligt
sina direktiv kartlägga processen och tillämpningen av regelverket vid inrättande av
vattenskyddsområden och de eventuella intressekonflikter som kan finnas.
Påverkanskällorna till 2021

Påverkanskällorna rörande dricksvattentäkter är många (punktkällor, diffusa källor, vattenuttag,
konstgjord infiltration, saltvatteninträngning och annan signifikant påverkan) och det är svårt att ge
en översiktlig bild av hur varje påverkanskälla påverkar dricksvattentäkterna. Vägar, järnvägar och
farleder utgör ett hot mot dricksvattenförsörjningen och konsekvenserna i samband med olyckor och
utsläpp av drivmedel eller kemiska produkter kan bli mycket stora. Denna risk kan öka med ökad
infrastruktur och nybebyggelse. Skogs- och jordbruksverksamheter innebär risk för kemisk och
mikrobiell förorening av dricksvattnet, till exempel genom användning av bekämpningsmedel och
växtnäringsämnen. Många fynd av bekämpningsmedel har gjorts i dricksvattentäkter. Även
industriella verksamheters hantering av kemikalier och avfall samt gamla historiska verksamheter kan
innebära föroreningsrisker för dricksvatten.
På senare år har förhöjda halter av svårnedbrytbara högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, uppmätts
i flera dricksvattentäkter i Sverige. De är kemikalier som framställs industriellt, i huvudsak för
användning av impregneringsmedel och i brandskum. Vissa dricksvattentäkter har tvingats ur bruk
efter att höga halter av PFAS påträffats i dessa.
Klimatförändringarna kan i framtiden innebära ökade hot och risker för dricksvattenförsörjningen.
Effekter av klimatförändringarna, som temperaturökning och extrema väderhändelser, kan påverka
råvattnets kvalitet och kvantitet. Infrastrukturprojekt, gruv- och täktverksamhet, utdikning av
våtmarker, skogsavverkning eller annan fysisk påverkan i dricksvattentäkters tillrinningsområde är
exempel som kan leda till förändrade grundvattennivåer med vattenbrist och försämrad vattenkvalitet
som följd. För att se hur påverkanskällorna utvecklas se de andra miljöproblemens utveckling i
referensalternativet.

Kostnader för att inrätta och revidera vattenskyddsområden
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på att inrätta och
revidera vattenskyddsområden.
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6: Havs- och Vattenmyndigheten ska utveckla vägledning för
länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. Havs- och
vattenmyndigheten behöver särskilt utveckla
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a.

vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden

Åtgärden behöver ske i samverkan med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges geologiska
undersökning.
Länsstyrelserna, åtgärd 4: Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av
dricksvattentäkter. Länsstyrelserna behöver särskilt:
b. förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta
handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden,
Kommunerna, åtgärd 5: Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
c.

anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler
än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
d. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och
vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att
tillräckligt skydd uppnås
Generalläkaren, åtgärd 2: Generalläkaren ska inom sitt ansvarsområde säkerställa ett långsiktigt
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen samt bedriva systematisk och
regelbunden tillsyn av vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag
är mer än 10 m3/dag.
Åtgärden bör genomföras i samråd med berörda länsstyrelser.
När det gäller att säkerställa skydd för dricksvattenförsörjningen, inom Generalläkarens
ansvarsområde, ska åtgärden vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Inrättande av vattenskyddsområden är reglerade enligt vattendirektivet artikel 11.3 d och 6 kap. 5§ 1
punkten i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Åtgärderna innebär
att alla allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där
vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn behöver ett erforderligt skydd. Inrättande och revidering
av vattenskyddsområden bedöms vara en grundläggande åtgärd.
Under vattenförvaltningscykeln som har gått har ett antal vattenskyddsområden inrättats, se tabell
7.2, nedan. Totalt är åtgärdsbehovet cirka 550 vattenskyddsområden, åtgärdstakten har i genomsnitt
inneburit att cirka 100 vattenskyddsområden inrättats under den senaste förvaltningscykeln.
Antagandet görs att samma åtgärdstakt sker för denna vattenförvaltningscykel om inte
åtgärdsprogrammet genomförs. Dessa kostnader reduceras från det ytterligare åtgärdsbehovet.

Tabell 7.2. Omfattning och kostnader för inrättande av vattenskyddsområden per
vattendistrikt. Uppgifterna om totala åtgärdsbehovet och kostnaderna är hämtade från VISS
2015-06-01, där data för Sveriges alla vattenförekomster finns samlat.
www.viss.lansstyrelsen.se.
Totalt
åtgärdsbehov

Uppskattad
befintlig
åtgärdstakt
(2016-2021)

Administrativ
kostnad
referensalternativet
(2016-2021)

Ytterligare
åtgärdsbehov
(2016-2021)

Administrativ
kostnad
ytterligare
åtgärdsbehov
(2016-2021)
(kronor)

Bottenviken

37

6

3 960 000

31

20 460 000

Bottenhavet

69

13

8 580 000

56

36 960 000

Norra Östersjön

67

8

5 280 000

59

38 940 000

Södra Östersjön

251

31

20 460 000

220

145 200 000

Västerhavet

117

35

23 100 000

82

54 120 000
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Totalt
åtgärdsbehov

Summa

Uppskattad
befintlig
åtgärdstakt
(2016-2021)

541

93

Administrativ
kostnad
referensalternativet
(2016-2021)

Ytterligare
åtgärdsbehov
(2016-2021)

Administrativ
kostnad
ytterligare
åtgärdsbehov
(2016-2021)
(kronor)

61 380 000

448

295 680 000

Under vattenförvaltningscykeln som har gått har ett antal vattenskyddsområden reviderats, se tabell
7.3. nedan. Totalt behöver cirka 900 vattenskyddsområden revideras, under föregående
förvaltningscykel reviderades 40 vattenskyddsområden vilket får representera åtgärdstakten även för
kommande vattenförvaltningscykel. Dessa räknas bort från det ytterligare åtgärdsbehovet.

Tabell 7.3. Omfattning och kostnader för revidering av befintliga vattenskyddsområden per
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla
vattenförekomster finns samlat. www.viss.lansstyrelsen.se
Totalt
åtgärdsbehov

Uppskattad
befintlig
åtgärdstakt
(2016-2021)

Administrativ
kostnad
referensalternativet
(2016-2021)

Ytterligare
åtgärdsbehov
(2016-2021)

Administrativ
kostnad
ytterligare
åtgärdsbehov
(2016-2021)
(kronor)

Bottenviken

109

6

3 210 000

103

55 300 000

Bottenhavet

164

5

2 675 000

159

85 400 000

Norra Östersjön

136

2

1 070 000

134

71 900 000

Södra Östersjön

293

7

3 745 000

286

153 500 000

Västerhavet

198

20

10 700 000

178

95 600 000

Summa

903

40

21 400 000

863

461 700 000

Kostnaden för att bilda ett vattenskyddsområde varierar mycket på grund av bland annat storleken
av vattentäkten. Enligt Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) är en genomsnittlig uppskattad
kostnad för att inrätta ett nytt vattenskyddsområde är 660 000 kronor, fördelat på länsstyrelsen
160 000 kronor och kommunen 500 000 kronor. Enligt samma utredning är en genomsnittlig
uppskattad kostnad för att revidera ett befintligt vattenskyddsområde 535 000 kronor, fördelat på
länsstyrelsen 160 000 kronor och kommunen 375 000 kronor. I VISS finns möjligheten att se vilken
länsstyrelse eller kommun som är ansvarig för inrättandet och revideringen för varje föreslagen
åtgärd. Ingen kostnadsberäkning har kunnat göras för Generalläkaren.
Att inrätta eller revidera vattenskyddsområden kan vara en lång och komplex process. Havs- och
vattenmyndigheten har enligt 3 kap 5 § 5 punkten miljötillsynsförordningen (2011:13),
tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt 3 kap 16 § samma
förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och
generalläkaren. Havs- och vattenmyndigheten behöver underlätta arbetet med vattenskyddsområden
för länsstyrelser och kommuner genom att utveckla vägledning.
Att ta fram en vägledning uppskattas kosta 500 000 kronor, denna vägledning ryms inom Havs- och
vattenmyndighetens befintliga ansvar (enligt 3 kap. 5 §, p 2 i miljötillsynsförordningen ska Havs- och
vattenmyndigheten ge tillsynsvägledning i frågor om vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken).
Övriga konsekvenser

Vattenskyddet innebär också konsekvenser för samhället i övrigt. Allmänhet, boende och
verksamhetsutövare inom vattenskyddsområden kan komma att beröras av
vattenskyddsföreskrifternas restriktioner i olika grad. Föreskrifterna kan innebära att vissa
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verksamheter och åtgärder blir förbjudna, tillståndspliktiga eller att särskilda försiktighetsmått krävs
för att de ska vara tillåtna. Det kan röra sig om väghållare, transportörer, jordbrukare och
skogsbrukare som behöver ta hänsyn till föreskrifterna och anpassa sina verksamheter därefter.
Kostnader för markägare är svåra att uppskatta då restriktionerna är olika för varje
vattenskyddsområde. I vissa fall kan marken behöva tas i träda medan i andra fall kan marken
utnyttjas med mindre restriktioner. Markägare kan ansöka om ersättning för den mark som tas i
anspråk efter att vattenskyddsområdet har inrättats. Det kan även vara boende inom
vattenskyddsområdet som måste ta hänsyn tille exempelvis fordonstvätt, avloppshantering,
energianläggningar eller hantering av brandfarliga vätskor.

Finansiering av åtgärder
Analysen visar att arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden behöver öka drastiskt.
En klar prioritering inom området måste komma till för att hela åtgärdsbehovet ska bli möjlig att
genomföra under vattenförvaltningscykeln 2016-2021. Äskande av högre anslag för hantering av
framtida skydd av dricksvatten tillsammans med en effektivare och förkortad handläggningstid med
hjälp av Havs- och vattenmyndighetens vägledning är ytterligare vägar för att göra genomförandet
möjligt.

Kostnader för tillsyn och tillsynsvägledning för vattenskyddsområden
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på tillsyn och
tillsynsvägledning för vattenskyddsområden.
Länsstyrelsen, åtgärd 4: Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av
dricksvattentäkter. Länsstyrelserna behöver särskilt:
a) genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med
tillhörande föreskrifter,
b) inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med att
inrätta och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden
Kommunerna, åtgärd 5: Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden
Tillsynen omfattar kontroll av efterlevnad av föreskrifter. Tillsynen kan även omfatta information till
markägare och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet och kontroll av huvudmannens
uppskyltning av vattenskyddsområdet så att den är informativ och rätt placerad. Arbetsinsatsen för
tillsyn av ett vattenskyddsområde varierar mycket på grund av en rad faktorer. Storleken på
dricksvattentäkten och antalet verksamheter som påverkar vattnet i området är det första som
behöver analyseras innan tillsynen kan genomföras. Därefter krävs ett besök i området och hos alla
verksamheter och till sist behövs en uppföljning av ärendet. Länsstyrelsernas tillsynsvägledning till
kommunerna uppskattas kosta 500 000 kronor per länsstyrelse.
Enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynen över vattenskyddsområde
som beslutats av den kommunala nämnden bedrivas av kommunen medan tillsynen över
vattenskyddsområde som beslutat av länsstyrelsen bedrivas av länsstyrelsen. Tillsynen över de
vattenskyddsområden som länsstyrelsen har beslutat om kan överlåtas till kommunen.
Den genomförda tillsynen av vattenskyddsområden från länsstyrelserna för 2012-2014 har här använts
för att uppskatta tillsynstakten för vattenförvaltningscykeln som ska illustrera referensalternativet.
Det har räknats bort från det totala tillsynsbehovet av vattenskyddsområden. Omfattningen av
kommunernas tillsynstakt har inte varit möjligt att ta fram, därför används samma omfattning av
tillsyn för länsstyrelserna som för kommunerna. För analysen har länsstyrelsernas och kommunernas
befintliga åtgärdstakt räknats om från timmar till antal tillsynsobjekt som bedöms kräva tre dagars
arbete. Schablonkostnaden för ett tillsynsbesök är 19 200 kronor.
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Tabell 7.4. Omfattning av tillsynsbehov per vattendistrikt. Det totala tillsynsbehovet är
hämtade från VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla vattenförekomster finns samlat.
www.viss.lansstyrelsen.se
Totalt
tillsynsbehov
(antal objekt,
2016-2021)

Länsstyrelsernas
uppskattade
tillsynstakt
(2016-2021)

Kommunernas
uppskattade
tillsynstakt
(2016-2021)

Ytterligare
tillsynsbehov
(antal objekt,
2016-2021)

Uppskattad
kostnad för
ytterligare
tillsynsbehov

Bottenviken

125

12

12

101

2 000 000

Bottenhavet

116

32

32

52

1 000 000

Norra Östersjön

140

39

39

62

1 200 000

Södra Östersjön

299

53

53

193

3 700 000

Västerhavet

231

52

52

127

2 400 000

Sverige totalt

911

188

188

535

10 300 000

Finansiering av åtgärder
Analysen visar att tillsynstakten behöver fördubblas för att all tillsyn ska hinnas med under
vattenförvaltningscykel 2016-2021. För länsstyrelsernas och kommunernas totala tillsynsbehov är det
troligen möjligt att tidseffektivisera genom att tillsynen för vattenskyddsområden görs i samband
med annan tillsyn, till exempel för vattenuttag där det är möjligt. En klar prioritering inom området
måste komma till för att hela åtgärdsbehovet ska bli möjlig att genomföra under
vattenförvaltningscykeln 2016-2021. Äskande av högre anslag för tillsyn tillsammans med en
effektivare och förkortad handläggningstid med hjälp av Havs- och vattenmyndighetens vägledning är
ytterligare vägar för att göra genomförandet möjligt.

Kostnader för tillsyn på vattenuttag
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på vattenuttag.
Länsstyrelserna, åtgärd 4: Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av
dricksvattentäkter. Länsstyrelsen behöver särskilt:
a. genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har
tillstånd, särskilt i områden med dricksvattenförekomster.
Kommunerna, åtgärd 5: Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
b. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.
Genomförandet av länsstyrelserna åtgärd 4 e och kommunerna åtgärd 5 e ska säkerställa att
vattenuttag för produktion av dricksvatten sker på ett långsiktigt hållbart sätt. I ett första steg
behöver kunskapen om var vatten tas ut och hur stora mängder det rör sig om förbättras. Detta sker
genom ökad tillsyn på vattenuttag.
Länsstyrelserna behöver bedriva tillsyn på samtliga dricksvattentäkter där tillstånd till vattenuttag
idag saknas. Länsstyrelsen har möjlighet att ta ut en tillsynsavgift från verksamhetsutövaren.
Schablonkostnaden för tillsyn av dricksvattentäkter är 13 500 kronor per tillsynsobjekt och det finns
uppskattningsvis 1900 allmänna vattentäkter i Sverige (Hav 2015). Schablonen är beräknad utifrån
Länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamhet (HaV 2012:16) och (HaV 2014:5). Sammanlagt blir det en
kostnad på drygt 15 miljoner kronor (tabell 7.5). Kostnaden för tillsyn på vattenuttag beror på
antalet dricksvattentäkter per distrikt, som presenteras i tabell 7.5. Det har inte varit möjligt att
uppskatta den befintliga åtgärdstakten, vilket skulle ha representerat referensalternativet.
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Tabell 7.5. Uppskattning av antalet dricksvattentäkter som saknar tillstånd till vattenuttag
och som därför är i behov av tillsyn. Fördelningen mellan vattendistrikten baseras på en
sammanställning gjord av länsstyrelserna 2013.
Uppskattat antal
dricksvattentäkter
per distrikt

60 procent utan
tillstånd för
vattenuttag

Tillsynskostnad

Bottenviken

400

240

3 240 000

Bottenhavet

400

240

3 240 000

Norra Östersjön

200

120

1 620 000

Södra Östersjön

600

360

4 860 000

Västerhavet

300

180

2 430 000

1 900

1140

15 400 000

Sverige totalt

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet över vattenuttag, men det är verksamhetsutövaren som ansvarar
för att tillstånd finns. Att skaffa sig ett tillstånd för sitt dricksvattenuttag är en viktig del i att
säkerställa en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning.
Kostnaden för ett tillstånd kan baseras på vattenverksamhetsutredningens genomsnittskostnad för en
tillståndsprövning i Mark- och miljödomstolen på 300 000 kronor. Antalet tillståndspliktiga
vattenuttag är dock omöjligt att uppskatta innan tillsyn har genomförts och kostnaden för tillstånd
till dessa har därför inte kunnat beräknas.

Finansiering av åtgärder
Den befintliga tillsynstakten för vattenuttag har inte gått att beräkna men slutsatser går att dra att
genomföra tillsyn för dryga 1000 dricksvattentäkter innebär att åtgärdstakten behöver öka. Möjliga
tidseffektiva vinster finns genom att tillsynen för vattenuttag görs i samband med annan tillsyn, till
exempel för vattenskyddsområden då det är möjligt. En klar prioritering inom området måste komma
till för att hela åtgärdsbehovet ska bli möjlig att genomföra under vattenförvaltningscykeln 2016-2021.
Äskande av högre anslag för tillsyn tillsammans med en effektivare och förkortad handläggningstid
med hjälp av Havs- och vattenmyndighetens vägledning är ytterligare vägar för att göra
genomförandet möjligt.

Kostnader för samhällsplanering
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på samhällsplanering.
Boverket, åtgärd 1: Boverket ska vägleda länsstyrelser och kommuner om fysisk planering enligt
plan- och bygglagen (PBL). Boverket behöver särskilt utveckla vägledning:
c) om hur regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplaneringen och annat
regionalt planeringsunderlag kan användas i översikts- och detaljplanering och i
övriga ärenden enligt PBL.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska genomföras i samverkan med
länsstyrelserna och centrala myndigheter med ansvar inom relevanta sak- och/eller
förvaltningsområden.
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6: Havs- och Vattenmyndigheten ska utveckla vägledning för
länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. Havs- och
vattenmyndigheten behöver särskilt utveckla
a) vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala
vattenförsörjningsplaner
Åtgärden ska ske i samråd med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges Geologiska
Undersökning.
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Länsstyrelserna, åtgärd 4: Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av
dricksvattentäkter. Länsstyrelsen behöver särskilt:
d) utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna
Kommunerna, åtgärd 5: Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner.
Kostnaden för att upprätta en regional vattenförsörjningsplan varierar mycket, en genomsnittlig
uppskattning indikerar 800 000 kronor per plan för de sju länsstyrelser som återstår. (Beräkningen
av genomsnittskostnaden för vattenförsörjningsplanerna baseras på fyra länsstyrelsers totalkostnader.
Totalkostnaderna varierade mellan 600 000 till 1 300 000 kronor per vattenförsörjningsplan). Inga
ytterligare kostnader finns för vattendistriktet vad gäller framtagande av regionala
vattenförsörjningsplaner.
Alla kommuner ska ha en översiktsplan med syfte att ge vägledning och stöd i beslut om
användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Markanvändning och verksamheter som kan innebära negativ påverkan för nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjning kan genom fysisk planering styras undan eller anpassas så att
dricksvattenförsörjningen inte riskerar att försämras. Översiktsplanen kan innehålla
ställningstaganden till hur olika verksamheter och markanvändningar behöver beaktas inom områden
som är viktiga ur dricksvattenperspektiv. Kostnaden för att arbeta in den regionala
vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen uppskattas till 100 000 kronor per kommun och bedöms
rymmas inom kommunernas befintliga ansvar.
En vägledning till länsstyrelser och kommuner för tillämpning av regionala vattenförsörjningsplaner
kopplat till översiktsplaneringen uppskattas kosta 500 000 för Boverket.
Havs- och vattenmyndigheten behöver inom sitt ansvarsområde vägleda länsstyrelserna och
kommunerna med framtagande och uppdatering av de regionala vattenförsörjningsplanerna till en
kostnad av 500 000 kronor.
Även Länsstyrelserna åtgärd 9 och Kommunerna åtgärd 6 har påverkan på arbetet med de regionala
vattenförsörjningsplanerna, men analyseras i kapitlet Övergripande åtgärder.

Finansiering av åtgärder
Åtgärderna för att utveckla samhällsplaneringen till att innefatta vattenförvaltningens delar anses
rymmas inom åtgärdsmyndigheternas möjliga prioriteringsutrymme. Att åtgärdsmyndigheterna kan
styra den befintliga verksamheten för att genomföra de åtgärder som krävs inom åtgärdsprogrammet
utan att särskilda anslag skjuts till.

Konsekvensanalys av åtgärder mot förändrade
grundvattennivåer
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av åtgärderna riktade till myndigheter och
kommuner inom miljöproblemet förändrade grundvattennivåer. Avsnittet sammanfattar möjliga
konsekvenser av åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och
kommuner väljer, hur de tillämpas och vilka fysiska åtgärder de leder till. Inledningsvis tas samhällets
nyttor av bibehållna grundvattennivåer upp, sedan redovisas kostnader för de administrativa
åtgärderna, det vill säga hur olika styrmedel nyttjas eller utvecklas.

Samhällsekonomisk nytta av åtgärderna och god status
Tillgången på rent vatten är en av våra allra viktigaste infrastrukturer. Genom att tillse att alla
vattenuttag som påverkar vattenförhållandena har tillstånd kan påverkan på grundvattennivåerna
kontrolleras. Detta är framförallt viktigt med tanke på förändrade klimatförhållanden. Värdefulla
nyttor eller tjänster från vattentäkter med tillräcklig mängd vatten är bevattning för jordbruken,
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grundvattnets användarvärde för industrin samt optionsvärdet, vilket kan beskrivas som ett framtida
användarvärde.
Vid en tillståndsprövning bedöms vattenuttagens påverkan på omkringliggande miljöer. Genom att
tillräckliga grundvattennivåer upprätthålls skyddas de omkringliggande grundvattenberoende
ekosystemen, både terrestra och akvatiska. Till sådana miljöer räknas till exempel rikkärr och källor.
Lokalisering av källor med friskt grundvatten har under lång tid varit mycket viktig för samhällets
uppbyggnad och människors val av boplatser.
En ökad tillsyn på vattenuttag och tillstånd till dricksvattenuttag ger en ökad försörjningstrygghet
och säkrare dricksvattenförsörjning. Se vidare i avsnitt ”Otillräckligt dricksvattenskydd”.
Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder kopplade till förändrade
grundvattennivåer

I tabell 8.1 nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna kopplade till förändrade
grundvattennivåer. Med avseende på administrativa åtgärder så redovisas de totala kostnaderna för
denna förvaltningscykel (2015-2021).
Åtgärder kopplade till förändrade grundvattennivåer är grundläggande åtgärder eftersom tillstånd för
vattenuttag som påverkar vattenförhållandena redan regleras inom befintlig lagstiftning.

Tabell 8.1. Administrativa kostnader för åtgärder kopplade till förändrade grundvattennivåer.
Siffrorna redovisas för vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Administrativa kostnader för
referensalternativ/åtgärder som
genomförs till 2021 utan
åtgärdsprogram
Total kostnad under cykeln
(kronor)

Kostnader för åtgärder som
visar det ytterligare
åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

Tillsyn och tillstånd för vattenuttag
BV: 0
BH: 600 000
NÖ: 1 000 000
SÖ: 7 300 000
VH: 2 200 000
(Totalt: 11 100 000)

Länsstyrelserna, åtgärd
1 och Länsstyrelserna
åtgärd 4c

TOTALT

(11 100 000)

Kostnader för Länsstyrelserna, åtgärd 1 redovisas även i avsnittet om Fysisk påverkan.

Fördelning och finansiering
Behovet av ökad tillsyn leder till ökade kostnader för länsstyrelserna. Som utgångspunkt ska tillsynen
vara en självfinansierad verksamhet genom att tillsynsavgifter tas ut. I praktiken innebär dock
dagens system, där tillsynsavgifterna går in i den gemensamma statskassan för att sedan fördelas ut
genom ramanslaget oberoende av tillsynens omfattning på respektive länsstyrelser, att länsstyrelserna
står för en del av kostnaden. Dagens tillsyn är även till stor del händelsestyrd. Länsstyrelsernas
resurser för tillsyn av verksamheter och åtgärder med påverkan på vattenmiljön används till den
övervägande delen för att hantera den händelsestyrda tillsynen, och bara till en liten del för
egeninitierad, systematisk och planerad tillsyn. Åtgärdsprogrammet innebär att åtgärdstakten inom
fler områden behöver öka och att åtgärdsarbetet behöver bli mer riktat och prioriterat. En ökad
andel egeninitierad tillsyn är en förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna arbeta prioriterat och
strategiskt med de vattenförekomster som behöver åtgärdas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas. Detta leder även till ett behov av ökade anslag från staten i motsvarande utsträckning, som
möjliggör en prioritering av egeninitierad tillsyn.
Kostnaden för tillståndsprövning eller omprövning av befintligt tillstånd av miljöfarlig verksamhet
bedöms tillfalla verksamhetsutövaren.
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Förbättringsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna
Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela Sverige, lokalt kan det ändå uppstå vattenbrist
vid varma och torra perioder. Nyligen har dock grundvattentillgången försämrats i flera områden i
framförallt sydöstra Sverige på grund av låg grundvattenbildning som följd av liten snömängd flera
år i rad. Täktverksamhet, gruvverksamhet, återställning av dagbrott, utdikning av våtmarker,
skogsavverkning med mera kan orsaka förändringar i grundvattennivåerna. Hårdgjorda ytor hindrar
naturliga påfyllningen av grundvattenmagasin, framförallt i städer.
I hela landet finns nio vattenförekomster med otillfredsställande kvantitativ status och 26
vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status till år 2021. Dessa återfinns
främst i de tre södra distrikten se tabell nedan.

Tabell 8.2. Förbättringsbehov med avseende på grundvattennivåer i respektive vattendistrikt.
Antal vattenförekomster (vfk).
Distrikt

Otillfredsställande
kvantitativ status

Risk att inte uppnå god
kvantitativ status 2021

Bottenviken

0

0

Bottenhavet

0

2

Norra Östersjön

1

2

Södra Östersjön

7

16

Västerhavet

1

6

Som framgår av tabellen ovan är Södra Östersjöns vattendistrikt mest drabbat av problem med
förändrade grundvattennivåer. Sammanlagt finns här 23 vattenförekomster som skulle behöva
omfattas av åtgärder.

Referensalternativ – Utveckling till 2021 utan åtgärdsprogram
Nationellt miljömål

Grundvatten av god kvalitet (Miljömålsuppföljning 2014 och miljömålsuppföljning 2012)
I miljömålsuppföljningen 2014 noteras att förutsättningarna att få grundvatten av god kvalitet har
förbättrats något under året. Problem med förorenat grundvatten finns i hela landet, framför allt i
jordbruksområden och tätorter. Bristande övervakning ger svårigheter att beskriva och åtgärda
problemen. För att förbättra situationen behövs åtgärder på flera håll i samhället, exempelvis inom
miljötillsyn, samhällsplanering och jordbrukssektorn.
Långsiktigt skydd saknas för sådana grundvattenförande geologiska formationer som i dag inte
används men som är av vikt för framtida vattenförsörjning. Grundvattenmagasin av betydelse för
nuvarande och framtida vattenförsörjning behöver redovisas i kommunala och regionala
vattenförsörjningsplaner. Arbetet med regionala vattenförsörjningsplaner pågår i flera län. En
framtida möjlighet att utpeka grundvattenresurser som riksintressen skulle automatiskt innebära
ett synliggörande i kommunernas översiktsplaner. Många kommuner saknar aktuella
översiktsplaner, vilket kraftigt försvårar en god samhällsplanering och rätt hänsynstagande till olika
intressen och de 16 miljökvalitetsmålen.
Utvecklingen för påverkan på grundvattennivåer är både positiv och negativ. Ökad medvetenhet
hos verksamhetsutövare och myndigheter samt strängare krav i tillståndsprocesser innebär att
överuttag och nivåförändringar övervakas och undviks i större utsträckning än förut.
Infrastruktursatsningar och ökad bebyggelse i kust- och tätortsområden innebär å andra sidan ett
större tryck på grundvattenresurserna. Denna utveckling ökar risken för nivåsänkningar med
kvalitetsproblem som följd.
Positiva åtgärder vidtas inom bland annat samhällsplaneringen för att minska de negativa
effekterna på samhället av klimatförändringen. Inläckage och bortledning av grundvatten från
tunnlar och andra undermarkskonstruktioner kompenseras ofta genom infiltrationsåtgärder för att
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förhindra sättningar. Sådana insatser måste många gånger upprätthållas även efter entreprenadens
avslutande för att inte skador ska uppstå, något som skapar ett sårbart system där även
förändringar i grundvattnets kvalitet kan uppstå.

Miljöproblemet till 2021

Problem med grundvattennivåer, både torka och översvämningar, kan förväntas öka i och med ett
förändrat klimat. Problemen med låga grundvattennivåer berör mest södra Sverige, men även i övriga
Sverige förutses det bli större variationer i grundvattennivåerna jämfört med vad som är fallet idag.
Förändrade grundvattennivåer kan innebära framtida problem för dricksvattenförsörjningen.
Vattenbrist är ett problem i sydöstra Sverige till följd av minskad grundvattenbildning på grund av
låga snömängder tre år i rad. För framtida problem med vattenuttag och minskad infiltration av
ytvatten, såsom anläggandet av hårdgjorda ytor och markavvattningsföretag, beror miljöproblemets
framtida utveckling på hur mycket tillsyn och kommunal planering som kan utföras i syfte att skydda
grundvattennivåer.
Påverkanskällorna till 2021

Med oförändrad mängd tillsyn på påverkanskällorna kommer dessa sannolikt att fortfarande bidra till
oönskade förändringar i grundvattennivåer. Förändringar i klimatet kan antas förstärka effekten av
övriga mänskliga påverkanskällor. Två domar från mark- och miljööverdomstolen (M 5301-12 och M
5298-12) slår fast att tillstånd för vattenuttag ska tidsbegränsas, vilket inte har varit praxis tidigare.
Förutsatt att länsstyrelserna bedriver tillsyn på vattenuttag och att verksamhetsutövare vid behov
söker tillstånd, går det att begränsa överuttag i syfte att undvika framtida situationer med
vattenbrist.

Kostnader för tillsyn på och tillstånd till vattenuttag
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner avseende vattenuttag.
Länsstyrelserna, åtgärd 1: Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med
beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att
det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Länsstyrelserna, åtgärd 4 e: Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av
dricksvattentäkter. Länsstyrelserna behöver särskilt:
e) genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har
tillstånd, särskilt i områden med dricksvattenförekomster.
För samtliga vattenuttag som har en betydande påverkan på vattenförekomsternas vattenförhållanden
ska det enligt miljöbalken finnas tillstånd för verksamheten.
I ett första steg behöver kunskapen om var vatten tas ut och hur stora mängder det rör sig om
förbättras. Detta sker genom ökad tillsyn på vattenuttag. Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet över
vattenuttag, och har möjlighet att ta ut en tillsynsavgift från verksamhetsutövaren, men det är
verksamhetsutövaren som ansvarar för att tillstånd finns. Kostnaden för länsstyrelsernas tillsyn av
vattenuttag baseras på antagandet att samtliga vattenförekomster med risk att inte nå god kvantitativ
status blir föremål för tillsyn och att det bara finns ett tillsynsobjekt i varje vattenförekomst.
Schablonkostnaden för ett tillsynsbesök är 19 200 kronor. Kostnaden för vattendistrikten och totalt
visas i tabell 4.81.
I ett andra steg behöver tillstånd för vattenverksamheten sökas av verksamhetsutövaren. Kostnaden
för tillstånd baseras på vattenverksamhetsutredningens genomsnittskostnad för en tillståndsprövning
i Mark- och miljödomstolen, som är 300 000 kronor vilket tillfaller verksamhetsutövaren. Kostnaden
för respektive vattendistrikt redovisas i tabell 4.81.

108(120)

Samhällsekonomisk konsekvensanalys – underlagsdokument till förvaltningsplan 2016-2021

Tabell 8.3. Kostnad för tillstånd i respektive vattendistrikt. Antagande görs om att
vattenförekomster i risk att inte uppnå god kvantitativ status behöver tillstånd för
vattenuttag. Behovet kan visa sig vara större eller mindre i verkligheten. Uppgifterna är
hämtade från VISS 2015-06-01, där data för Sveriges alla vattenförekomster finns samlat.
www.viss.lansstyrelsen.se
Distrikt

Behov av tillstånd för
vattenuttag, antal
vattenuttag

Kostnad för tillsyn
(kronor)

Bottenviken

0

0

0

Bottenhavet

2

38 400

600 000

Norra Östersjön

3

57 600

900 000

Södra Östersjön

23

441 600

6 900 000

7

134 400

2 100 000

35

672 000

10 500 000

Västerhavet
Sverige totalt

Kostnad för
tillståndsprövning
(kronor)

Som visas i tabellen ovan är problem med att uppnå god kvantitativ status mer omfattande i södra
Sverige. Det är särskilt tydligt i Södra Östersjöns vattendistrikt där vattenbrist på bland annat Öland
och Gotland orsakat problem under sommaren 2016 och problemet har ökat i omfattning norrut till
följd av ytterligare ett år utan omfattande grundvattenbildning.
För att inte riskera överuttag behövs även tillsyn enligt förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll. Egenkontrollen innebär mätningar av grundvattennivåer i de grundvattenförekomster
där vattenuttag sker. Kostnaden för detta har inte analyserats i denna analys.
Finansiering av åtgärder

Analysen visar att länsstyrelsernas tillsyn av vattenuttag behöver öka. En klar prioritering inom
området måste komma till för att hela åtgärdsbehovet ska bli möjlig att genomföra under
vattenförvaltningscykeln 2016-2021. Äskande av högre anslag för hantering av frågan är en möjlig väg
till finansiering för att göra genomförandet möjligt.
I förlängningen innebär den ökade tillsynen även att tillståndsprövningarna ökar. Kostnaderna för
tillståndsprövning ligger på verksamhetsutövaren och finansieras då av verksamheten.

Övriga konsekvenser
Styrmedel av övergripande karaktär som har effekt på miljöproblemet men som
konsekvensanalyserats i avsnittet övergripande åtgärder är Länsstyrelserna åtgärd 3 som handlar om
verksamhetsutövares egenkontroll.
Samhällsplanering

Påverkan på grundvattennivåerna behöver tas i beaktande vid kommunernas fysiska planering.
Hänsyn behöver till exempel tas till både kort- och långsiktig påverkan på grundvattennivåerna vid
frågor om exploatering och materialförsörjning. Grundvatten och ytvatten måste tillsammans ses över
då det hänger ihop och vatten flödar emellan. Boverkets åtgärd 1 c) handlar om regionala
vattenförsörjningsplaner och analyseras i avsnittet om dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsernas
åtgärd 9 och Kommunernas åtgärd 6 handlar om fysisk planering och konsekvensanalyseras i
avsnittet om Övergripande åtgärder.
Rådgivning

Information om uttag av grundvatten för bevattning hanteras genom rådgivning till lantbrukare.
Jordbruksverkets åtgärd 3 konsekvensanalyseras i avsnittet om Fysisk påverkan.

109(120)

Samhällsekonomisk konsekvensanalys – underlagsdokument till förvaltningsplan 2016-2021

Konsekvensanalys av åtgärder mot klorid i grundvatten
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner inom miljöproblemet klorid i grundvatten. Avsnittet sammanfattar möjliga konsekvenser
av åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och kommuner
väljer. Inledningsvis tas samhällets nyttor av minskad påverkan upp, en diskussion om kostnader förs
liksom om fördelning och finansiering av detta.

Samhällsekonomisk nytta av förbättrad vattenkvalitet
Tillgången på rent vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste infrastrukturer. Det
ställer följaktligen höga krav på skydd mot sådana verksamheter som kan påverka vattnets kvalitet
negativt. En minskad påverkan från vägsaltning ökar möjligheterna att använda
grundvattenförekomster för dricksvattenuttag. Se vidare i avsnitt ”Otillräckligt dricksvattenskydd”.
Halkbekämpning är en mycket betydelsefull åtgärd när det gäller att minska risken för olyckor och
därmed även förhindra/minska läckage av förorenande ämnen till vatten. Säkerheten i trafiken får
därför inte påverkas negativt i arbetet med att skydda grundvattenförekomsterna. Den
samhällsekonomiska nyttan blir störst med åtgärder som tillåter att både trafiksäkerhetsmål och
miljömål uppnås. Att minska saltmängderna, så länge det inte påverkar säkerheten, bör innebära
minskade materialkostnader. Vissa grundvattenberoende ekosystem kan antas vara känsliga mot
saltpåverkan. Dessa skyddas om åtgärder sätts in på rätt plats.

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
Trafikverkets åtgärd 1c är en grundläggande åtgärd som ligger inom myndighetens nuvarande
ansvarsområde och gällande lagstiftning. Fortsatta åtgärder för att minska påverkan från vägsalt
behöver prioriteras inom Trafikverkets ordinarie verksamhet. Kunskapsutbytet med andra
myndigheter om vilka vägsträckor som är aktuella att åtgärda behöver öka. Åtgärderna medför inga
merkostnader, utan bedöms rymmas inom den befintliga budgeten. Kostnader för den nuvarande
verksamheten har inte beräknats i denna analys.
En minskad risk för klorid i grundvattnet ger en säkrare dricksvattenförsörjning. Miljöeffekter för
säkrare dricksvatten beskrivs i kapitlet om ”Otillräckligt dricksvattenskydd”.
Fördelningseffekter och finansiering

Kostnaderna för genomförande av åtgärder hamnar i första hand på staten i form av Trafikverket
som ansvarar för det statliga vägnätet, men även kommunerna berörs av åtgärder för det kommunala
vägnätet och inom planering av infrastruktur. Eftersom åtgärderna är av förebyggande karaktär
bedöms dessa ligga inom befintlig budget för underhåll av vägnätet, miljöhänsyn vid nybyggnationer
och utveckling av nya effektivare metoder.
Fördelningseffekter kopplade till grundvattenåtgärder berörs även i avsnitten ”Otillräckligt
dricksvattenskydd” och ”Förändrade grundvattennivåer”.

Förbättringsbehov för att följa miljökvalitetsnormerna
Sju vattenförekomster i landet har sänkt status på grund av förhöjda halter av klorid. Dessa återfinns
i Norra Östersjöns (4 st) och Bottenhavets vattendistrikt (3 st). I hela landet bedöms vägsaltning ha
så stor inverkan på grundvattnet att åtgärder såsom minskad saltanvändning, eller åtgärd för att på
annat sätt hindra att vägsalt transporteras till grundvattnet, behöver genomföras vid 212
vattenförekomster. Sammanlagt innebär det att 168 mil väg beräknas kunna bli berörd av åtgärder.
(VISS 2015-08-19)
Klorid i grundvatten kan också uppkomma i samband med saltvatteninträngning, orsakad av för stora
vattenuttag. Vattenuttag hanteras i avsnittet om förändrade grundvattennivåer.
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Referensalternativ – Utvecklingen år 2021 utan åtgärdsprogram
Uppfyllande av nationellt miljömål

Åtgärdsförslagen berör främst miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”.
I den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 (Naturvårdsverket, 2015) görs bedömningen att
miljömålet inte är uppnått och att tiden är för knapp för att det ska kunna nås till år 2020.
Förutsättningarna för att nå målet är dock bättre nu än vid utvärderingen 2012. Denna bedömning
grundar sig främst på att vattenförsörjningsplaneringen har kommit igång.
För klorid i grundvatten har ingen särskild bedömning gjorts, även om klorid i grundvatten är en
av indikatorerna som följer upp målet, och situationen bedöms därför vara densamma som för
miljömålet i stort.
Genomförda och pågående åtgärder

Under vintern 1993/94 användes 420 000 ton salt på det statliga vägnätet, men mängderna har
minskat sedan dess. Mer effektiva metoder för vägsaltning har utvecklats vilket gör att saltmängderna
har kunnat minskas. Vintern 2012/13 användes cirka 244 000 ton salt. På det kommunala vägnätet
används cirka 50 000 – 70 000 ton salt per år (Miljömålsportalen, 2015). Trafikverket arbetar på att
minska mängden vägsalt och minska effekterna i miljön.
Miljöproblem fram till 2021

Antalet grundvattenförekomster med problem med höga halter av klorid kan förväntas minska något
fram till 2021. Införandet av fler vattenskyddsområden, bättre riskbedömningar och
uppmärksammade vattentäkter i och med framtagning av Regionala vattenförsörjningsplaner kan
bidra till en minskning av antalet påverkade vattentäkter.
Antalet vattenförekomster med otillfredsställande halter av klorid var 2009 ungefär lika många som
2015. Resultat från arbetet med miljömålen visar att procentandelen av undersökta vattentäkter med
höga halter klorid ökat något sedan mitten av 1990-talet, men i antal påverkade vattentäkter är det
en minskning från 63 till 24 stycken mellan åren 2002 till 2008. En tydlig utveckling i miljön är med
andra ord svår att se.
Påverkanskällor fram till 2021

Utvecklingen av vägsaltanvändningen under senare år ger ingen anledning att tro att saltmängderna
skulle öka igen. Ytterligare åtgärder som successivt kan antas komma att minska belastningen på
grundvattnet är att Trafikverket gör risk- och säkerhetsanalyser för att identifiera och skydda
vattentäkter vid planering av ny infrastruktur. Vid vissa vägar med mycket stora trafikmängder finns
avledningssystem, fångdammar och reningsanläggningar som tar hand om de främmande ämnen från
vägen som följer med dagvattnet.

Kostnader för åtgärder för klorid i grundvatten
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med avseende på klorid i grundvatten.
Trafikverket, åtgärd 1 c): Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag
och information avseende möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön
så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen
organisation, till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll,
underhåll, ombyggnad och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska åtminstone omfatta följande
områden:
c) åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning,
saltning och användning av bekämpningsmedel.
För att uppnå ett tillräckligt skydd för grundvattenförekomsterna behövs en kombination av åtgärder
på kommunal, regional och central nivå. Störst effekt har Trafikverkets åtgärd 1c. Trafikverket
behöver för att genomföra åtgärden inventera konfliktsträckor och, där det visar sig behövas, sätta in
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lämplig åtgärd mot vägsaltsförorening av grundvatten. Även kommunala väghållare behöver vidta
åtgärder på kommunala vägar.
För att undvika att konfliktsträckor uppstår behöver Boverket, länsstyrelserna och kommunerna se till
att den fysiska planeringen tar hänsyn till framtida dricksvattenförsörjning. Potentiella
konfliktsträckor kan uppmärksammas och hanteras i den kommunala planprocessen.
Vid bygge av nya vägar finns möjlighet att bygga olika typer av barriärer för att skydda vattnet, till
exempel tätning av diken och avledningssystem. Åtgärder av denna typ används även för miljögifter,
se vidare i avsnittet om miljögifter.
Materialkostnaden vid saltning kan komma att öka. Med dagens saltningsfrekvens och mängder är
kostnaden cirka 200 miljoner kronor per år (Trafikverket Trafikverkets hemsida). Diskussioner finns
om att byta till kalciummagnesiumacetat (CMA), som är 15-20 gånger dyrare än vanligt vägsalt
(Trafikverkets hemsida)
Trafikverkets åtgärd 1c är en grundläggande åtgärd som ligger inom myndighetens nuvarande
ansvarsområde och gällande lagstiftning. Fortsatta åtgärder för att minska påverkan från vägsalt
behöver prioriteras inom Trafikverkets ordinarie verksamhet, framförallt i områden med
grundvattenförekomster. Kunskapsutbytet med andra myndigheter om vilka vägsträckor som är
aktuella att åtgärda behöver stärkas.
Finansiering av åtgärder

Åtgärderna bedöms inte medföra några större merkostnader, utan åtgärderna ryms inom den
befintliga budgeten. Kostnader för den nuvarande verksamheten har inte beräknats i denna analys.

Styrmedel som inte konsekvensanalyseras
Åtgärder av mer övergripande karaktär som berör detta miljöproblem finns analyserade i avsnittet
”övergripande åtgärder”. Jordbruksverkets åtgärd 2 konsekvensanalyseras i avsnittet om förändrade
habitat genom fysisk påverkan.

Konsekvensanalys av övergripande åtgärder
Nedan görs en samlad bedömning av konsekvenserna av övergripande åtgärder riktade till
myndigheter och kommuner med vilka avses åtgärder som riktar sig mot flera miljöproblem.
Avsnittet sammanfattar möjliga konsekvenser av åtgärdsprogrammet utifrån ett antagande om vilka
styrmedel som myndigheter och kommuner väljer, hur de tillämpas och vilka fysiska åtgärder de kan
leda till. Inledningsvis tas samhällets nyttor av de övergripande åtgärderna upp, sedan redovisas
kostnader för administrativa åtgärder, det vill säga hur olika styrmedel nyttjas eller utvecklas. Detta
har i stora stycken varit svårt att göra för de övergripande åtgärderna, och dessa kan sannolikt i
mycket stor utsträckning inrymmas i myndigheternas och kommunernas ordinarie verksamhet. De
övergripande åtgärderna resulterar inte heller i några kostnadsberäknade fysiska åtgärder.

Samhällsekonomisk nytta av förbättrad vattenkvalitet
Det finns stora nyttor förknippade med en minskad försurning, övergödning, fysisk påverkan och
minskade halter av miljögifter. I de specifika miljöproblemsavsnitten beskrivs de övergripande
nyttorna med av att minska miljöproblemen samt indikationer på ekonomiska värden förknippade
med dessa nyttor. Även risker med en alltför långsam åtgärdstakt eller bristfälligt åtgärdsarbete
beskrivs i dessa avsnitt. Dessa risker innebär även uteblivna nyttor om åtgärderna inte genomförs.
Fördelning av den samhällsekonomiska nyttan har i likhet med de åtgärder som inriktar sig mot
specifika åtgärder vanligtvis inte kunnat beräknas då kunskapsunderlaget avseende dessa kopplad till
övergripande åtgärder i nuläget är bristfälligt.
Risker med att inte nå målet

Återhämtningen går långsamt och flera miljömål kommer inte att nås i många län varför det är
mycket viktigt att ta ett samlat grepp även på åtgärder vars effekt inte går att specificera. De
övergripande åtgärderna riktar vanligtvis in sig på planeringsinsatser, vilka kan bidra till lämpliga
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avvägningar vilket är ett viktigt arbete för att hantera målkonflikter och uppfylla de viktigaste
delarna i miljömålen.
Åtgärdsbehov

Åtgärdsbehovet med avseende på övergripande åtgärder som hanterar flera miljöproblem är stort i
förhållande till befintlig åtgärdstakt. För att öka åtgärdstakten i syfte att följa miljökvalitetsnormerna
krävs samlade åtgärder som möjliggör en hantering av målkonflikter. Nedan följer en kostnadsanalys
av dessa åtgärder.

Översiktlig redovisning av kostnader för åtgärder
Nedan listas åtgärder riktade till myndigheter och kommuner som är av övergripande karaktär.
Boverket åtgärd 1 a och 1 b: Boverket ska vägleda länsstyrelser och kommuner om fysisk planering
enligt plan- och bygglagen (PBL).
Boverket behöver särskilt utveckla vägledning:
a) till länsstyrelserna om granskning och överprövning av detaljplaner och
områdesbestämmelser för tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten, samt
vägledning för mellankommunal samverkan avseende planering, planläggning och
andra ärenden enligt PBL där avrinningsområden delas mellan flera kommuner,
b) till kommuner om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i detaljoch översiktsplanering,
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och centrala myndigheter med ansvar
inom relevanta sak- och/eller förvaltningsområden.
Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.
Jordbruksverket, åtgärd 5: Jordbruksverket ska vidareutveckla sin vägledning för den egenkontroll
som jordbruksföretag ska utföra med utgångspunkt i 26 kap. 19 § miljöbalken och 6 §
egenkontrollförordningen (1998:901). Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Arbetet ska genomföras tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska
undersökning och Naturvårdsverket.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Länsstyrelserna, åtgärd 3: Länsstyrelserna ska via sin tillsyn eller genom vägledning till
kommunerna säkerställa att verksamhetsutövare som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder
som påverkar vattenmiljön genomför egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att
möjliggöra en bedömning av verksamheternas eller åtgärdernas inverkan på den ekologiska,
kemiska och kvantitativa statusen och den ekologiska potentialen i vattenförekomster.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Länsstyrelserna, åtgärd 9 a-c: Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna vid översikts- och
detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Länsstyrelserna behöver särskilt bevaka att:
a) det framgår av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer
att följas.
b) prioritering av åtgärder på kommunal nivå görs utifrån aktuella regionala eller
mellankommunala planeringsunderlag för naturresurser.
c) kommunerna i sin detaljplanering har använt aktuellt och relevant underlag från
Vatteninformationssystem Sverige.
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Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan
genomföras kontinuerligt.
Kommunerna, åtgärd 6: Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt
prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas.
Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Kommunerna, åtgärd 7: Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i
samverkan med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Skogsstyrelsen, åtgärd 1: Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av
skogsbruksverksamheter i syfte att tillräckliga åtgärder vidtas för att minimera påverkan från dessa
verksamheter i anslutning till vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna
för vatten inte följs.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Länsstyrelserna, åtgärd 5 a: Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden inom sina
respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa att åtgärderna i planerna genomförs
och följs upp. Åtgärdsplanerna ska ha fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsplanerna ska särskilt innehålla strategier för:
a) länsstyrelsens vägledning av kommunernas översiktsplanering,
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan
genomföras kontinuerligt.
Sveriges geologiska undersökning, åtgärd 1: Sveriges geologiska undersökning ska utveckla sin
vägledning till sökanden om de miljökrav som kan ställas vid prövning av tillstånd för
undersökning och provbrytning eller gruvverksamhet så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
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I tabellen nedan åskådliggörs de sammanlagda kostnaderna för övergripande åtgärder. Redovisningen
avser endast administrativa kostnader, tabell 10.1.

Tabell 5.1. Administrativa kostnader för åtgärder kopplade till försurning. Siffrorna redovisas
för vattendistrikten och för hela Sverige inom parantes.
Åtgärder till
myndigheter och
kommuner

Kostnad för referensalternativ/
grundläggande och
kompletterande åtgärder som
kommer genomföras
Total kostnad under cykeln
(kronor)

Kostnader för åtgärder som visar
det ytterligare åtgärdsbehovet
Total kostnad till 2021 (kronor)

Boverket 1 a och 1 b

Beräknas ej

Beräknas ej

Jordbruksverket 5

Beräknas ej

Beräknas ej

Länsstyrelserna 3

Beräknas ej

Beräknas ej

Kommunerna 6

Beräknas ej

Beräknas ej

Kommunerna 7

Beräknas ej

Beräknas ej

Skogsstyrelsen 1

Beräknas ej

Beräknas ej

Länsstyrelserna 5a

Beräknas ej

Se Förändrade habitat genom
fysisk påverkan

Sveriges Geologiska
Undersökning 1

Beräknas ej

Beräknas ej

Då de övergripande åtgärderna är av administrativ karaktär och ingen bedömning över i vilken
omfattning av fysiska åtgärder som de planer, vägledningar och tillsyn resulterar i, har inga
kostnader för fysiska åtgärder kunnat beräknas.
Utgångspunkten för ramdirektivet för vatten är att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader
varför även möjligheter att tillämpa principen om att förorenaren betalar diskuteras.
Den övervägande delen av kostnaden för övergripande åtgärder bör vara statlig och kommunal och
inrymmas i ordinarie arbete.

Referensalternativ – Utvecklingen 2021 utan åtgärdsprogram
Nationellt miljömål

Åtgärdsförslagen påverkar flera miljömål, men dess främsta förtjänster är att dessa åtgärder genom
en större grad av planering, vägledning och tillsyn bidra till att minska målkonflikter mellan
miljömålen.
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