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Sammanfattning 
I 2017 års regleringsbrev fick de länsstyrelser som är vattenmyndigheter i uppdrag av 
regeringen att se över om det finns ytterligare vattenförekomster där förutsättningarna för 
tillämpning av 4 kap. 3, 9 och 10 §§ i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är 
uppfyllda. Dessa bestämmelser rör förklarande av vattenförekomst som kraftigt 
modifierad eller konstgjord (3 §), förlängd tidsfrist för att nå god vattenstatus (9 §) och 
undantag från att nå god vattenstatus (10 §). Uppdraget har genomförts i samverkan mellan 
de fem vattenmyndigheterna. 

Vattenmyndigheterna har arbetat med översynen under åren 2017–2019 och har redovisat 
resultat i Delrapport 1 för 2017 och Delrapport 2 för 2018. Delrapport 3 redovisar resultat 
av översynen för 2019, och är också slutrapport för uppdraget. I tabell A sammanfattas 
2019 års resultat. Pågående översyn kommer att fullföljas med förslag på nya kraftigt 
modifierade vattenförekomster och undantag till samråd 2020–2021, i syfte att fatta beslut 
senast i december 2021.  

Tabell A     
Antal vattenförekomster som hanterats i översynen under 2019, per distrikt. 

Förkortningar avser Bottenvikens vattendistrikt (BV), Bottenhavets vattendistrikt (BH), Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och Västerhavets vattendistrikt (VH).  

Översyn och typ av påverkan Antal vattenförekomster 
BV BH NÖ SÖ VH 

Antal kraftigt modifierade vatten med nya undantag1 
avseende påverkan av vattenkraft, varav 

171 403 3 4 45 

- antal tidsfrister beslutade 2019. 162 402 3 4 44 
- antal mindre stränga krav beslutade 2019. 122 333 0 0 30 

Pågående översyn av kandidater för eventuellt förklarande 
av fler kraftigt modifierade vatten med påverkan av 
vattenkraft. 

2006 1139 366 208 549 

Genomförd översyn av vattenförekomster med påverkan 
av avloppsreningsverk, som inte har lett till förslag till 
ändrade normer. 

1 5 8 9 6 

Pågående översyn av kandidater för mindre strängt krav 
med hänsyn till riksintressen för industriell produktion, 
kulturmiljön försvarsmakten, och värdefulla ämnen 
och material. 

30 14 23 44 53 

Pågående översyn av kandidater för eventuellt förklarande 
som kraftigt modifierade vatten med hänsyn till mark-
avvattning (angivet antal). Därutöver tillkommer fler än 
1 000 vattenförekomster berörda av transportinfrastruktur, 
urban markanvändning, kulturmiljö, försvarsmakten, 
vindkraft och energidistribution som utreds vidare 2020. 

>264 >568 >68 >449 >409

Under 2019 har vattenmyndigheterna fördjupat analysen av vilka samhällsnyttor som kan 
utgöra skäl för att förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad eller besluta om 
undantag från att nå god vattenstatus. Samverkan med kommuner, länsstyrelser, nationella 

1 Avser undantag från god ekologisk potential genom tidsfrist till 2027 och/eller mindre strängt krav. I 
många fall är mindre strängt krav kombinerat med en tidsfrist att uppnå den reducerade kravnivån.  

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2018/oversyn-av-forutsattningarna-for-en-okad-tillampning-av-undantag-inom-vattenforvaltningen.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2019/delrapport-2---for-aret-2018-oversyn-av-forutsattningarna-for-en-okad-tillampning-av-undantag-inom-vattenforvaltningen.html


sektorsmyndigheter och branschorganisationer har pågått under hela uppdragstiden och 
fortsätter 2020. 

I rapporten redogörs för hur de rättsliga förutsättningarna till viss del förändrades i januari 
2019 genom nya bestämmelser i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen. Vatten-
förvaltningen har i och med det ett tydligare regelverk för översyn och omprövning av 
miljökvalitetsnormer under pågående förvaltningscykel, helt i linje med uppdraget.  

En ambition i arbetet med översynen har varit att översätta nyckelbegrepp i vatten-
direktivet som ”miljön i stort”, ”annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän 
synpunkt” och ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov” till en svensk kontext och 
undersöka vad en tillämpning av dessa begrepp kan innebära för svenska förhållanden. 
Vattenmyndigheterna ser samtidigt fram emot att Havs- och vattenmyndigheten utvecklar 
sitt vägledande material avseende vad som kan anses vara samhällsnyttig verksamhet. 

Sammanfattningsvis har uppdraget i regleringsbrevet 2017 fokuserat vattenmyndig-
heternas utvecklingsarbete kring miljökvalitetsnormer och undantag. Dessutom har 
uppdraget lett till en vidareutvecklad samverkan med andra EU-länder om tillämpning av 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
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1 Bakgrund 

1.1 Uppdraget 
I regleringsbrevet för budgetåret 2017 fick de fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter 
följande uppdrag: 

”Havs- och vattenmiljö 

25. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska se över om det finns ytterligare
vattenförekomster där förutsättningarna för tillämpning av 4 kap. 3, 9 och 10 §§
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda. Arbetet ska genomföras efter
samråd med andra relevanta myndigheter. Uppdraget ska genomföras under perioden
2017–2019. De berörda länsstyrelserna ska senast den 28 februari varje år redovisa
resultatet av den översyn som skett under närmast föregående år, den sista redovisningen
ska ske 28 februari 2020. Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska sammanställa
redovisningarna och redovisa sammanställningen till regeringen (Miljö- och energi-
departementet). Den första redovisningen ska lämnas till regeringen (Miljö- och energi-
departementet) senast den 28 februari 2018.”2

Översynen omfattar således tillämpningen av vattenförvaltningsförordningens 
bestämmelser avseende förklarande av vattenförekomster som kraftigt modifierade eller 
konstgjorda (4 kap. 3 §), tidsfrister (4 kap. 9 §) och mindre stränga krav (4 kap. 10 §). 

Uppdraget har upprepats i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2019, med den 
enda skillnaden att det nu inte anges att redovisningarna ska sammanställas och redovisas 
av Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Eftersom översynen har genomförts helt 
samordnat av de fem vattenmyndigheterna, inom ramen för ett gemensamt arbetssätt, 
redovisas ändå resultatet av översynen under 2019 samlat på samma sätt som föregående 
år. Denna redovisning utgör alltså de fem länsstyrelsernas samlade redovisning av 
regeringsuppdraget avseende budgetåret 2019, och lämnas till regeringen av Länsstyrelsen 
i Västernorrlands län för samtliga fem länsstyrelsers räkning. 

1.2 Avgränsning 
I enlighet med uppdragsbeskrivningen omfattas inte undantag med anledning av en ny 
verksamhet eller åtgärd enligt 4 kap. 11–12 §§ vattenförvaltningsförordningen av 
översynen. 

2 Regeringen. Finansdepartementet. Regeringsbeslut III4. Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende 
länsstyrelserna. 2016-12-22. 
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1.3 Förändrade juridiska förutsättningar för omprövning av 
norm 

Sedan januari 2019 gäller nya bestämmelser i miljöbalken3 och vattenförvaltnings-
förordningen4 avseende de rättsliga förutsättningarna för översyn och omprövning av 
miljökvalitetsnormer under pågående förvaltningscykel. Det har förtydligats att mark- och 
miljödomstolar, miljöprövningsdelegationer och kommuner måste beakta status-
klassificering och normsättning i sina prövningar. De nya bestämmelserna innebär också 
att andra myndigheter kan pröva vissa frågor om miljökvalitetsnormer för vatten.  Ett krav 
vid sådan prövning är att inhämta yttrande från vattenmyndigheten i enlighet med 22 kap 
13 § miljöbalken.5 Myndigheter som vattenmyndigheten kan förvänta sig förfrågan om 
yttrande från är bland annat följande: 

• Regeringen (gällande tillstånd enligt Luftfartslagen6)
• Mark- och miljödomstolar
• Mark- och miljööverdomstolen
• Miljöprövningsdelegationer
• Kommuner
• Förvaltningsrätten
• Kammarrätten
• SGU
• Skogsstyrelsen
• Nätmyndigheten
• Trafikverket
• Lantmäteriet
• Sjöfartsverket

Identifieringen av ovanstående myndigheter har varit viktig för att vattenmyndigheterna 
ska kunna utveckla arbetet med att yttra sig till prövningsmyndigheter i frågor om 
miljökvalitetsnormer för vatten.   

Inhämtande av yttrande från vattenmyndigheterna ska göras om utredning i en prövning 
ger anledning att anta att något förhållande av betydelse inte överensstämmer med 
underlaget för beslutad norm och att sådan brist förhindrar prövningsmyndigheten att 
ställa rimliga och ändamålsenliga villkor på den verksamhet som prövas.7 Lagändringen 
innebär att det i samband med prövning finns möjlighet att identifiera och pröva brister 
eller felaktigheter i de underlag som legat till grund för beslut av miljökvalitetsnorm. Ett 
sådant exempel är när nytt underlag/ny kunskap leder till behov av översyn och eventuell 
korrigering av statusklassificeringen, vilket i sin tur förändrar underlaget för normsättning 
och beslut om eventuella undantag.   

När yttrande inhämtas från vattenmyndigheterna är det prövningsmyndigheten som ska 
redovisa varför en brist eller felaktighet anses föreligga och vilken betydelse det har för 
förutsättningarna att besluta om rimliga och ändamålsenliga villkor.8 När vatten-

3 1998:808. 
4 2004:660. 
5 Se även Delrapport 2 för året 2018, avsnitt 5. 
6 2010:500. 
7 22 kap. 13 § MB. 
8 22 kap. 13 § andra stycket MB. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2019/delrapport-2---for-aret-2018-oversyn-av-forutsattningarna-for-en-okad-tillampning-av-undantag-inom-vattenforvaltningen.html
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myndigheterna fått tillgång till underlaget ska miljökvalitetsnormen ändras om vatten-
myndigheten instämmer i bedömningen. Innan vattendelegationen beslutar om sådan 
ändring av miljökvalitetsnormen måste samråd genomföras.9 Om vattenmyndigheten 
däremot inte instämmer i bedömningen ska frågan istället lyftas till regeringen, tillsammans 
med en redogörelse för de olika bedömningar som gjorts i ärendet. Att lyfta frågan till 
regeringen ska föregås av ett beslut i vattendelegationen. Vattenmyndigheten ska sedan 
invänta regeringens beslut innan slutligt yttrande lämnas till prövningsmyndigheten.10  

De nya bestämmelserna förtydligar också förbudet att försämra en vattenförekomsts 
miljökvalitet och villkor för eventuella avsteg från försämringsförbudet. För att få tillåtelse 
till ny eller ändrad verksamhet måste verksamhetsutövaren visa att det inte finns risk för 
försämring eller äventyrande att nå miljökvalitetsnormen, alternativt att villkoren för att 
tillåta försämring är uppfyllda.  

Innan ändringarna i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen genomfördes angavs 
det i 4 kap. 3, 9 och 10 §§ att vattenmyndigheterna får förklara en vattenförekomst som 
kraftigt modifierad eller konstgjord och besluta om tidsfrist eller mindre stränga krav. 
Formuleringen har nu ändrats till att vattenmyndigheterna ska förklara en vattenförekomst 
som kraftigt modifierad eller konstgjord och besluta om tidsfrist eller mindre stränga krav 
i alla de fall där rekvisiten i 4 kap. 3, 9 och 10 §§ bedöms vara uppfyllda. Innehållet i 
rekvisiten ändrades inte.  

1.4 Bevakning av EU:s arbetsgrupper och andra länders 
tillämpning 

Under året har samverkan inletts med vattenförvaltande myndigheter i Finland och Italien 
(Piemonte) om kraftigt modifierade vattenförekomster vid påverkan av vattenkraft och 
särskilt om hur god ekologisk potential har definierats i de olika länderna. 
Vattenmyndigheterna i Sverige har inom detta område kommit längre i sitt arbete med 
vattenkraftens påverkan genom att kravnivåer för ekologisk potential har definierats.  

Utbyte har även skett om hur Weserdomens konsekvenser implementerats i ländernas 
lagstiftning och hur tillämpningen sker i samband med tillståndsprövningar av vattenkraft. 
Här har Italien längre erfarenhet än Sverige då Weserdomens konsekvenser infördes i 
italiensk lagstiftning för tre år sedan. Italien har en betydande elförsörjning från fossila 
bränslen och behöver göra stora investeringar för att kunna följa direktiv om förnyelsebar 
energi.11 Detta har medfört ett behov av avrinningsområdesvisa planer för etablering av 
vattenkraft där en nedre gräns för installerad effekt satts. Etablering avstyrs från Natura 
2000-områden. 

Samverkan med Danmark har inletts, bland annat om vattenförvaltning i Öresund, 
miljögifter och om vattenförekomster som förklarats som kraftigt modifierade på grund 
av markavvattning. Några slutsatser från detta utbyte har inte dragits under 2019 men 
samverkan går vidare. 

9 Vattenförvaltningsförordningen (2004:600) (VFF), 2 kap. 4 §.  
10 4 kap. 14 §, 2st VFF. 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG (förnybartdirektivet). 
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I maj 2019 medverkade vattenmyndigheterna i Nordic WFD Conference i Finland och 
arrangerade en workshop om tillämpning av undantag i de olika nordiska länderna.  

Den flamländska regionen i Belgien arrangerade en workshop 14 november 2019 för 
erfarenhetsutbyte mellan medlemsländer om tillämpning av vattendirektivets artiklar 4.4 
(tidsfrist) och 4.5 (mindre stränga krav). Utbytet var inom ramen för ett LIFE IP-projekt. 
Vattenmyndigheterna deltog med ett föredrag om Sveriges erfarenheter, exempel på 
tillämpning av undantag, planering inför nästa förvaltningscykel och vilka svårigheter som 
upplevs. Utifrån workshopen är vidare samverkan påbörjad med Storbritannien och 
Belgien som kommit långt i sitt arbete med undantag och har liknande erfarenheter kring 
tillämpningen som vattenmyndigheterna i Sverige. 

I slutet av 2019 och början av 2020 har det också påbörjats ett samarbete med norska 
myndigheter för att identifiera behovet av samordning och samsyn kring tillämpning av 
bestämmelser om kraftigt modifierade vattenförekomster och undantag för vatten i 
avrinningsområden som korsar gränsen mellan Sverige och Norge. Målet är att under 2020 
identifiera behovet av samordning och ensade bedömningar i sådana avrinningsområden i 
båda länderna inför kommande samråd om förvaltningsplaner med mera.  
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2 Metod för översynens genomförande 

Under tre år har vattenmyndigheterna arbetat med översynen enligt processchema och 
tidsaxel i Figur 1. 2019 har samverkan med nationella sektorsmyndigheter fördjupats och 
dialog om principer för beslut om undantag har även förts med branschorganisationer.  
 

 

  
Figur 1 Översynens olika steg 2017–2019. Blå rutor är genomförda aktiviteter. Den gröna rutan syftar på 

fortsättningen efter genomfört uppdrag.  
 

Under översynens genomförande (2017–2019) har lagstiftningen förändrats, vilket 
beskrivs i avsnitt 1.3 ovan. Vattenförvaltningen har i och med det gått in i en ny fas där 
normsättningen för enskilda vattenförekomster kan/ska ses över i samband med miljö-
prövningar. 

I slutet av 2019 påbörjades förvaltningscykelns ordinarie översyn av miljökvalitetsnormer 
inför nästa cykel. Under 2018–2019 har förnyad påverkansanalys, statusklassning, 
riskbedömning och åtgärdsanalys genomförts i samtliga distrikt. Det innebär att det från 
och med januari 2020 finns underlag för revidering av samtliga miljökvalitetsnormer inför 
vattendelegationernas beslut 2021. Samråd om förslagen till beslut startar 1 november 2020 
och pågår under 6 månader. 
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3 Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas resultat från arbetet under 2019, vilka typer av påverkan på vatten 
som har ingått i översynen, nya beslut om undantag, skälen varför vissa mindre stränga 
krav som utretts inte kunde tillämpas, samt nytt underlag för fortsatt arbete 2020 med att 
identifiera fler kraftigt modifierade vatten och mindre stränga krav kopplat till påverkan av 
utpekade samhällsnyttor.  

3.1 Grund för urval av påverkanstyper 
Avsteg från målet att nå god vattenstatus ska motiveras av att miljömässiga eller andra 
samhällsnyttiga behov påverkar vatten negativt och samhällsnyttan inte kan uppnås på 
något annat sätt som är bättre för miljön. Vattenmyndigheterna har i genomförandet av 
detta uppdrag valt att primärt identifiera sådana samhällsnyttiga behov genom stöd i 
nationella vägledningar där det finns någon form av nationellt motiverat skäl eller skydd, 
som till exempel utpekade riksintressen eller andra allmänintressen med stöd i lag. Denna 
grund för att definiera samhällsnytta beskrivs utförligt i Delrapport 1 och innebär att 
följande typer av verksamhet har ingått i översynen 2018–2019:  

• vattenkraft  
• jordbruk (särskilt område 2, 4 och 5 i Jordbruksverkets och Havs- och 

vattenmyndighetens strategi för jordbruket)  
• riksintressen för yrkesfisket (landningshamnar) 
• riksintressen för kulturmiljövård, kulturreservat, världsarv och byggnadsminnen 
• riksintressen för energiproduktion och energidistribution 
• riksintressen för luftfart, järnväg, sjöfart och vägar 
• riksintresse för totalförsvaret 
• allmänna hamnar och allmänna farleder som inte utgör riksintressen för sjöfart 
• översvämningsskydd i de riskområden som är identifierade enligt förordningen 

(2009:956) om översvämningsrisker 
• riksintressen för värdefulla ämnen och material (11 pågående gruvverksamheter) 
• riksintressen för industriell produktion  
• sanerade efterbehandlingsobjekt där verksamheten upphörde innan 30 juni 1969 
• kommunala avloppsreningsverk. 

Under 2019 har ytterligare två typer av allmänintresse av större vikt identifierats: 
• urban markanvändning 
• avfallsdeponier. 

 

 

 

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2018/oversyn-av-forutsattningarna-for-en-okad-tillampning-av-undantag-inom-vattenforvaltningen.html
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3.2 Översyn av tidsfrister (9 §) 
Vattenmyndigheterna utreder vattenförekomster där åtgärder är genomförda så att vattnet 
ska kunna nå god status, men det tar tid för ekosystemet att återhämta sig. För dessa 
vattenförekomster kommer vattenmyndigheterna att föreslå förlängda tidsfrister till efter 
2027, med skälet att det krävs förlängd tid för att uppnå god status på grund av naturlig 
återhämtning. Det innebär en förändring mot tidigare, då skälet angavs vara att det inte var 
tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027. Underlag för bedömning och motiveringar 
för dessa vattenförekomster tas fram till samrådet som påbörjas i november 2020. 

I övrigt kommer förlängda tidsfrister att tillämpas i stor utsträckning för vattenförekomster 
där status är sämre än god, men det har bedömts möjligt att nå god status genom åtgärder 
och det finns ett tydligt ansvar för någon aktör att vidta sådana åtgärder enligt gällande 
miljölagstiftning.  

En särskild problematik finns kring hur undantag ska hanteras där det finns en planerad 
och finansierad åtgärd som ska genomföras men efter 2027. Detta gäller till exempel 
genomförandet av den nationella planen för prövning av vattenkraft, genomförande av 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik och efterbehandling av förorenade områden med 
statlig finansiering.  

Enligt regelverket kan undantag endast tillämpas efter 2027 för naturlig återhämtning. 
Vattenmyndigheterna kommer att förklara problematiken i kommande förvaltningsplan 
och tillämpa tidsfrister för naturlig återhämtning för planerade och finansierade åtgärder 
efter 2027. Där planering av åtgärder saknas kommer samverkan ske med ansvariga 
sektorsmyndigheter och en eventuell åtgärd i kommande åtgärdsprogram tas fram för att 
hantera åtgärdsbehovet.          

Se också avsnitt 3.4 nedan om nya tidsfrister att nå kvalitetskraven i kraftigt modifierade 
vatten, som har beslutats under 2019. 

 

3.3 Översyn av mindre stränga krav (10 §) 
Avsnitt 3.3 är avgränsat till översyn av vattenförekomster med påverkan av föroreningar12. 
Översynen omfattar inte redan beslutade mindre stränga krav avseende kvicksilver och 
bromerade difenyletrar på grund av påverkan från atmosfäriskt nedfall. Mindre stränga 
krav vid hydromorfologisk påverkan redovisas i avsnitt 3.4 kopplat till underlag för 
eventuellt förklarande av vattenförekomster som kraftigt modifierat vatten.  

 Genomförd översyn avseende avloppsreningsverk 
För avloppsreningsverk har vattenmyndigheterna undersökt möjligheterna att tillämpa 
mindre stränga krav med grund i klassificeringar av påverkan och status från föregående 
förvaltningscykel, tillsammans med kunskap om genomförda åtgärder vid avlopps-
reningsverken. I princip omfattar arbetet kvalitetsfaktorn näringsämnen och avser att täcka 
både fosfor och kväve. I det första steget utreddes möjligheterna till sänkta kvalitetskrav 
avseende fosfor i sjöar med påverkan från så kallade B-anläggningar, dvs tillståndspliktiga 
anläggningar där tillstånd meddelas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

 
12 Här avses påverkan på kemisk yt- och grundvattenstatus och påverkan på ekologisk status med avseende 
på särskilda förorenande ämnen och näringsämnen. 
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Möjligheterna att tillämpa sänkta kvalitetskrav bedömdes vara störst i de fall där 
påverkanssituationen är klarlagd och avloppsreningsverket är stort i förhållande till 
vattenförekomstens volym. Det utesluter dock inte att även andra vattenförekomster kan 
komma ifråga.  

Miljöbalkens krav på bästa möjliga teknik utgör utgångspunkten för att bedöma frågan om 
tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått är vidtagna.13 Enligt 
vattenmyndigheternas bedömning kan det bara bli aktuellt med undantag i form av mindre 
stränga krav på grund av påverkan från avloppsreningsverk om bästa möjliga teknik redan 
tillämpas vid anläggningen. I annat fall behöver det först utredas vilka ytterligare 
åtgärdsmöjligheter som finns vid den påverkande anläggningen. Ett avloppsreningsverk 
kan nå bästa möjliga teknik med olika typer av reningsprocesser och genom hur 
anläggningen drivs. Det är inte en bedömning som vattenmyndigheterna själva kan göra 
utan den kräver samverkan med aktuell tillsynsmyndighet. Vattenmyndigheterna har gjort 
en första bedömning av i vilken utsträckning bästa möjliga teknik tillämpas för att 
identifiera anläggningar för fortsatt utredning. Bedömningen utgick från 
avloppsreningsverkens prestanda enligt verksamhets-utövarnas miljörapportering (uttag 
från Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP). En anläggning som baserat på redovisade 
utsläppssiffror hade hög reduktion (omkring 98 procent reduktion eller högre som 
treårsmedelvärde) och låg utgående halt (under 0.20 mg fosfor per liter som 
treårsmedelvärde) ansågs tillämpa bästa möjliga teknik. På detta sätt kunde åtta 
vattenförekomster som utgör recipient för större avloppsreningsverk identifieras som 
möjliga kandidater för mindre stränga krav, på grund av att bästa möjliga teknik redan 
tillämpas vid de påverkande avloppsreningsverken.  

Samverkan med berörda tillsynsmyndigheter och länsstyrelsernas beredningssekretariat 
ledde dock inte till att någon av de identifierade vattenförekomsterna kunde kvarstå som 
kandidater till förslag om ändrad miljökvalitetsnorm under pågående cykel (Tabell 1). 
Motiveringar till att inte gå vidare med förslagen om mindre strängt krav var bland annat 
att:  

• kunskapen om påverkanssituation var osäker på grund av att åtgärder mot 
andra påverkanskällor sker i vattenförekomsten och förbättring av status sker. 
Effekten av nuvarande åtgärder behöver inväntas innan behov av eventuella 
ytterligare åtgärder vid avloppsreningsverket och därmed eventuell 
tillämpning av sänkta kvalitetskrav kan bedömas.  
 

• halten av fosfor i vattenförekomsten ligger nära god status och återhämtning 
bedöms vara på väg. Därför är det snarare aktuellt med förlängd tidsfrist till 
2027 med skälet naturlig återhämtning. 
 

• en B-anläggning hade nytt tillstånd med pågående prövotid. Det var därför 
inte klarlagt ännu om utsläppsreduktionen motsvarar bästa möjliga teknik.  

Arbetet fortsätter under 2020 med att identifiera vattenförekomster som uppfyller 
villkoren för sänkta kvalitetskrav, nu med utgångspunkt från reviderade status-
klassificeringar och uppdaterade underlag. Utredningen avser dels prestanda hos verken 
och dels bedömning av vattenförekomsternas naturliga förutsättningar att klara utsläpp 
från avloppsreningsverk.  

 
13 2 kap. 3 § MB.  
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Tabell 1  

Antal utredda vattenförekomster per distrikt med sämre än god status för näringsämnen och 
påverkan av kommunala avloppsreningsverk (B-verk). Utredningen visade att ingen uppfyllde 
villkoren för mindre strängt krav. 
 

Förkortningar avser Bottenvikens vattendistrikt (BV), Bottenhavets vattendistrikt (BH), Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och Västerhavets vattendistrikt (VH).  

Översyn och typ av påverkan Antal vattenförekomster 
BV BH NÖ SÖ VH 

Genomförd översyn av vattenförekomster med påverkan 
av avloppsreningsverk, som ej resulterat i ändrad norm. 

1 5 8 9 6 

 
 

 Pågående översyn avseende övriga påverkanstyper  
Vattenmyndigheterna undersöker möjligheterna att tillämpa mindre stränga krav för vatten 
med kemisk påverkan som beror på någon form av samhällsnyttig verksamhet. I 
Delrapport 2 rapporterades en översyn baserat på statusklassificering från förra vatten-
förvaltningscykeln. Under 2019 upprepades översynen, nu med utgångspunkt från den 
reviderade statusklassificeringen och i övrigt uppdaterade underlag. Hittills har 164 
vattenförekomster med sämre än god status identifierats i GIS-analys med påverkan från 
sådana typer av samhällsnyttiga verksamheter som angetts ovan (se avsnitt 3.1), fördelat i 
distrikten enligt Tabell 2. Följande riksintressen ingick i GIS-analysen och har primärt 
bedömts kunna ligga till grund för övervägande av beslut om mindre stränga kvalitetskrav: 

• Riksintressen för värdefulla ämnen och mineral (pågående gruvverksamheter) 
• Riksintressen för kulturmiljövård, kulturreservat, världsarv och byggnadsminnen 
• Riksintressen för totalförsvaret 
• Riksintressen för industriell produktion i följande områden: 

 Petrokemisk industri, Stenungssunds kommun, Västra Götalands län 
 Raffinaderiet vid Brofjorden, Lysekils kommun, Västra Götalands län  
 Göteborgs hamn vid utloppet av Göta Älv, Göteborgs stad, Västra Götalands län 
 Hallstavik, Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms län  
 Nynäshamn, Nynäs AB Oljeraffinaderi, Nynäshamns kommun, Stockholms län  
 Bofors skjutfält, Karlskoga kommun, Örebro län  
 Oxelösunds hamn (syd och norr), Oxelösunds kommun, Södermanlands län 

Arbetet fortsätter under 2020 med bedömningar av i vilken utsträckning påverkan beror 
på den utpekade samhällsnyttiga verksamheten och om samhällsnyttan av verksamheten 
skulle skadas av de åtgärder som krävs för att nå god status. 
  

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2019/delrapport-2---for-aret-2018-oversyn-av-forutsattningarna-for-en-okad-tillampning-av-undantag-inom-vattenforvaltningen.html
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Tabell 2 

Antal vattenförekomster per distrikt med sämre än god status för kemisk påverkan och träff i GIS-
analys över samhällsnyttor. Fortsatt analys pågår för att urskilja vilka av dessa som inte kan åtgärdas 
så att god status nås utan att skada riksintresset.  

Förkortningar avser Bottenvikens vattendistrikt (BV), Bottenhavets vattendistrikt (BH), Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och Västerhavets vattendistrikt (VH).  

Översyn och typ av påverkan Antal vattenförekomster 
BV BH NÖ SÖ VH 

Pågående översyn av kandidater för mindre strängt krav 
med hänsyn till riksintressen för industriell produktion, 
värdefulla ämnen och material, försvarsmakten och 
kulturmiljövärden.  

30 14 23 44 53 

Ytterligare tre påverkanstyper som orsakar kemisk påverkan på vattenkvalitet har utretts 
under 2019, som möjliga skäl för sänkta kvalitetskrav. De kommer att ingå i underlag för 
kommande ställningstaganden:  

• Sanerade efterbehandlingsobjekt där verksamheten upphörde innan 30 juni 1969
• Avfallsdeponier
• Naturliga förhållanden

Sanerade efterbehandlingsobjekt avser förorenade markområden där verksamheten 
upphörde innan miljöskyddslagen började gälla och det därför saknas ansvarig 
verksamhetsutövare. Dessa ses över utifrån villkoren för ett mindre strängt krav om 
fullständigt återställande är omöjligt. Området måste vara bedömt och prioriterat med 
beviljat statligt bidrag, sanering slutförd och uppföljning genomförd och avslutad. 

Samhällets tillgång till avfallsdeponier för restavfall som inte kan hanteras på annat bättre 
sätt har bedömts vara en allmännytta av större vikt där påverkan på vattenkvalitet inte alltid 
kan undvikas helt. Det kan till exempel gälla jordmassor från sanering av förorenade 
markområden. I första hand ska dock bästa möjliga teknik användas för att förhindra att 
föroreningar sprids från deponin. I de fall det kan bedömas att bästa möjliga teknik 
används och inga ytterligare åtgärder är möjliga att vidta, kan det bli aktuellt att tillämpa 
mindre stränga kvalitetskrav för vattenförekomster som har en betydande påverkan från 
de aktuella anläggningarna. 

Slutligen utreds vattenförekomster som inte kan nå god status på grund av påverkan från 
vissa naturligt förekommande ämnen14 i marken. I sådana fall kan mindre strängt krav med 
skälet naturliga förhållanden tillämpas under förutsättning att eventuella utsläpp av samma 
ämne från mänsklig verksamhet är åtgärdade och att det inte finns förutsättningar för 
naturlig återhämtning. 

14 För koppar, krom, ammoniumkväve och nitratkväve i vattenfas i ytvatten ska hänsyn inte tas till höga 
bakgrundshalter i samband med statusklassning. Endast för dessa ämnen kan mindre stränga krav tillämpas 
med skälet naturliga förhållanden. 
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3.4 Översyn av kraftigt modifierade vatten (3 §) 
Avsnitt 3.4 är avgränsat till översyn av vattenförekomster med sämre än god status för 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Dels identifieras vattenförekomster som uppfyller 
villkoren för att förklaras som kraftigt modifierade vatten, dels undersöks möjligheten att 
tillämpa mindre stränga krav avseende hydromorfologisk påverkan i vattenförekomster 
som kvarstår som naturliga vatten.  

 Genomförd och fortsatt översyn avseende vattenkraft 
Vattenmyndigheterna har genomfört en omfattande översyn av miljökvalitetsnormer för 
vatten påverkade av storskalig vattenkraft, vilket beskrivs mer utförligt i delrapporten för 
år 2018. I mars 2019 fattade de fem vattendelegationerna beslut om miljökvalitetsnormer 
för sammanlagt 658 kraftigt modifierade vattenförekomster, med 615 tidsfrister och 485 
mindre stränga kvalitetskrav avseende god ekologisk potential (Tabell 3, antalet undantag 
överskrider antalet vattenförekomster eftersom det för vissa vattenförekomster finns både 
tidsfrist och mindre strängt kvalitetskrav). Fullständiga tabeller med detaljer om de 
beslutade undantagen finns i Bilaga A. Besluten berör sammanlagt 247 kraftverk och 
regleringsdammar i 18 huvudavrinningsområden. 

Vattenmyndigheterna bedömde att alla åtgärder som skulle behöva genomföras för att 
uppnå god ekologisk potential var tekniskt möjliga att genomföra. Däremot har åtgärder i 
460 fall bedömts vara ekonomiskt orimliga att genomföra eftersom de bedöms kunna 
orsaka en betydande negativ påverkan på Sveriges elförsörjning.  
 
Tabell 3  

Antal undantag som beslutades under 2019 avseende kravnivå för ekologisk potential i kraftigt 
modifierade vattenförekomster med storskalig vattenkraft. 
 

Förkortningar avser Bottenvikens vattendistrikt (BV), Bottenhavets vattendistrikt (BH), Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och Västerhavets vattendistrikt (VH).  

Typ av undantag Antal vattenförekomster 
BV BH NÖ SÖ VH 

Tidsfrist för hydromorfologiska faktorier i kraftigt 
modifierade vatten med vattenkraft 162 402 3 4 44 

Mindre strängt krav för hydromorfologiska faktorier i 
kraftigt modifierade vatten med vattenkraft 122 333 0 0 30 

 

Fortsatt översyn av vatten med påverkan av vattenkraft 
Vattenmyndigheternas arbetar vidare med översyn av vilka vattenförekomster som 
uppfyller kriterierna för förklarande som kraftigt modifierad vattenförekomst. Utgångs-
punkt för prioritetsordning är den föreslagna nationella planen för omprövning av 
vattenkraften som Havs- och vattenmyndigheten, Svenska Kraftnät och Energi-
myndigheten har lämnat till regeringen. Förslaget till plan fanns inte tillgängligt vid 
tidpunkten för vattenmyndigheternas beslut om kraftigt modifierade vattenförekomster, 
och det kan därför inte uteslutas att det finns ett visst behov av en översyn av redan 
beslutade miljökvalitetsnormer till följd av den föreslagna planen. 
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Vattenmyndigheternas arbete sker löpande och har startat med de prövningsgrupper som 
föreslås bli prövade under åren 2022–2023. I dessa prövningsgrupper finns 4268 
vattenförekomster (Tabell 4). Under 2020 kommer arbetet även fortsätta med norm-
sättning av redan utpekade kraftigt modifierade vattnen, där kravnivåer för eventuella 
undantag från att nå god potential kommer att analyseras (se ovan). Pågående översyn 
kommer som nämndes inledningsvis att fullföljas med förslag på nya kraftigt modifierade 
vattenförekomster och undantag till samråd 2020–2021, i syfte att fatta beslut senast i 
december 2021. 
 

Tabell 4  

Antal vattenförekomster med påverkan av vattenkraft som ingår i översyn av vilka som uppfyller 
kriterierna för att förklaras som nya kraftigt modifierade vatten. 
 

Förkortningar avser Bottenvikens vattendistrikt (BV), Bottenhavets vattendistrikt (BH), Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och Västerhavets vattendistrikt (VH).  

Översyn och typ av påverkan Antal vattenförekomster 
BV BH NÖ SÖ VH 

Pågående översyn av kandidater för eventuellt förklarande 
av fler kraftigt modifierade vatten med påverkan av 
vattenkraft. 

2006 1139 366 208 549 

 
 

 Pågående översyn avseende övriga påverkanstyper 
Vattenmyndigheternas översyn av vilka vattenförekomster som uppfyller villkoren för att 
förklaras som kraftigt modifierade vatten pågår. Samtidigt utreds förutsättningarna för att 
tillämpa mindre stränga krav avseende hydromorfologisk påverkan för de vatten-
förekomster som kommer att förbli så kallade naturliga vatten. Ett av villkoren som ska 
vara uppfyllt är att påverkan beror på någon form av samhällsnytta som inte kan tillgodoses 
på annat sätt som är bättre för miljön. I översynen undersöks samhällsnyttorna jordbruk, 
transportinfrastruktur, kulturmiljövärden, urban markanvändning, påverkan från försvars-
makten, energidistribution och vindkraftsetableringar. 

 

Markavvattning för jordbruket 
Vattenmyndigheterna undersöker om det finns vattenförekomster som skulle kunna 
uppfylla villkoren för att förklaras som kraftigt modifierade med hänsyn till jordbrukets 
behov av markavvattning (Tabell 5). Vattenförekomster som ingår i de så kallade kluster-
grupperna 2 och 5 prioriteras i översynen och har identifierats genom GIS-analys.   

Kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd är i fokus, och den 
avgörande frågan för möjligheten att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade 
är hur statusen för dessa kvalitetsfaktorer har påverkats av markavvattningsföretagen. Båda 
faktorerna måste vara klassificerade till måttlig status eller sämre för att bedömningen ska 
kunna göras.15 

 
15 Se Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten, 8 b § och 8 c § 
HVMFS 2017:20 med ändringsföreskrift HVMFS 2019:24 
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För 2020 är målet att fördjupa kunskapen om hydrologisk regim i jordbrukslandskap och 
utreda vilka åtgärder som skulle krävas för att nå god status för hydrologisk regim. 
Kunskap om vilka effekter som kan uppnås genom möjliga åtgärder är nödvändigt för att 
förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad. Under 2020 planeras fortsatt dialog 
med Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.  

 
Tabell 5  

Antal vattenförekomster som ingår i översynen med betydande hydromorfologisk påverkan av 
markavvattning. 
 

Förkortningar avser Bottenvikens vattendistrikt (BV), Bottenhavets vattendistrikt (BH), Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och Västerhavets vattendistrikt (VH).  

Översyn och typ av påverkan 
Antal vattenförekomster 

BV BH NÖ SÖ VH 

Pågående översyn av kandidater för eventuellt förklarande som 
kraftigt modifierade vatten med hänsyn till markavvattning. 

264 568 68 449 409 

 
 
Övriga riksintressen och utpekade samhällsnyttor  
Vattenmyndigheterna undersöker möjligheterna att förklara fler vattenförekomster som 
kraftigt modifierade och/eller tillämpa mindre stränga krav för vatten som är hydro-
morfologiskt påverkade av transportinfrastruktur, kulturmiljövärde, urban mark-
användning, försvarsmakten, energidistribution, vindkraft eller översvämningsskydd. 

Ett stort antal vattenförekomster med sämre än god status har identifierats i områden för 
riksintresse eller världsarv, fördelat i distrikten enligt Tabell 6. Därefter undersöks i vilken 
utsträckning riksintresset/världsarvet är en huvudsaklig orsak till hydromorfologisk 
påverkan i vattenförekomsten och vilka av dessa påverkanstryck som inte kan åtgärdas i 
tillräcklig omfattning för att god status ska kunna uppnås, utan att samtidigt medföra en 
betydande negativ påverkan på det aktuella riksintresset/världsarvet.   

Under 2020 kommer arbetet att fortsätta med utsortering av vattenförekomster som utgör 
kandidater för förklarande som kraftigt modifierade vattenförekomster. Båda 
kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd måste vara klassificerade 
till måttlig status eller sämre på grund av påverkan från den aktuella verksamhetstypen, 
vilket innebär att det kan bli nödvändigt se över påverkansanalysen och statusklassningen 
för vissa vattenförekomster för att slutföra bedömningen. 

För 2020 är målet att även peka ut vattenförekomster som uppfyller kriterierna för mindre 
strängt krav relaterat till de undersökta samhällsintressena, och utreda i vilken utsträckning 
översvämningsskydd är orsak till sänkt status i områden som MSB har pekat ut som 
riskområden för översvämning.  
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Tabell 6  

Antal vattenförekomster per distrikt med sämre än god status för hydromorfologiska kvalitets-
faktorer och träff i GIS-analys över samhällsnyttor. Fortsatt analys pågår för att urskilja vilka av 
dessa som inte kan nå god status utan att skada riksintresset.  
 

Förkortningar avser Bottenvikens vattendistrikt (BV), Bottenhavets vattendistrikt (BH), Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och Västerhavets vattendistrikt (VH).  

Riksintresse/samhällsnytta Antal vattenförekomster 
BV BH NÖ SÖ VH 

RAÄ Världsarv  30 52 2 3 15 

NV VicNatur Kulturreservat  5 15 13 9 10 

RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) - Byggnadsminnen 221 1313 2004 1570 1271 

HaV Riksintresse Yrkesfiske hamn  3 2 7 16 

RAÄ Riksintresse Kulturmiljövård, 3:6 210 797 548 689 668 

SGU Riksintresse Värdefulla ämnen och material, ytor 36 22 25 30 16 

SGU Riksintresse Värdefulla ämnen och material, punkter 9 3 3 5 12 

LST Riksintresse Industriell produktion    9  14 

LST Riksintresse Energiproduktion, vattenkraft  5    

STEM Riksintresse Energiproduktion, vindbruk 127 270 20 95 115 

STEM Energidistribution, preliminära   172   

TV Riksintresse Flygplats - befintlig 5 9 13 18 10 

TV Riksintresse Hamn - befintlig 3 4 6 9 14 

TV Riksintresse Järnväg - befintlig 166 558 386 417 484 

TV Riksintresse Väg - befintlig 319 805 384 544 737 

LST Intresseområde till riksintresse för vattenförsörjning  17 19 16 33  

FM Riksintresse på land (oftast skjutfält)  51 30 23 37 42 

FM Riksintresse i havet (sjöövningsområde)   1 6 1 8 

FM Område av betydelse på land (skjutfält, övningsområde)   0 0 13 6 5 
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Urban markanvändning  
Vattenmyndigheterna har undersökt om urban markanvändning kan utgöra grund för 
förklarande som kraftigt modifierad vattenförekomst och/eller mindre strängt krav för 
vattenförekomster i tätorter. I förlängningen kan ett krav på till exempel ekologisk 
funktionella kantzoner kräva stora ingrepp i den befintliga bebyggda stadsmiljön, varvid 
frågan om rimlighet aktualiseras. Urbant markområde har här likställts med detaljplanelagt 
område i tätort och utgångspunkten har varit bebyggelse som tillkommit i laga ordning 
enligt fastställd detaljplan. 

Vid exploatering av mark ska det enligt plan- och bygglagen (PBL)16 råda en rimlig balans 
mellan samhällsnytta och motstående enskilda intressen. Kommunerna ska identifiera och 
redovisa avvägningar mellan miljö- och samhällsnyttor främst i översikts17- och detalj-
planering. I detaljplaner regleras mark- och vattenområdens användning med rättsligt 
bindande verkan. En detaljplans rättsverkningar är särskilt starka under planens så kallade 
genomförandetid. Det som ska anges i en detaljplan är bland annat följande: 

• gränser för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden 
• användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och 
• användningen av kvartersmark och vattenområden.18 

Ändring av en gällande detaljplan är i praktiken möjlig, men kan bli mycket kostsam för 
kommunen. Äganderätten är stark på området, bland annat genom den förvaltnings-
rättsliga principen som säger att en myndighet eller en kommun inte får ändra ett positivt 
beslut som vunnit laga kraft gentemot enskild, exempelvis beviljade bygglov. En kommun 
kan visserligen, under särskilda omständigheter, ändra i gällande detaljplan även under 
genomförandetiden. Det förutsätter dock ekonomisk ersättning i de fall som sakägare 
drabbas negativt av ett sådant beslut. Ändring av gällande detaljplan under genomförande-
tiden måste således innefatta en samhällsekonomisk avvägning mellan olika intressen och 
beslut om ekonomisk kompensation. 

Slutsatsen är att det ska råda en rimlig balans mellan samhällsnytta och motstående enskilda 
intressen vid exploatering inom detaljplanelagt område och att den avvägningen ska ske i 
detaljplaneprocessen. Detaljplan kan efter sin genomförandetid ändras eller upphävas. 
Innan beslut om ändring eller upphävande ska kommunen utreda konsekvenserna. Mark 
som har reserverats för särskilt syfte kvarstår i enlighet med detaljplan så länge planen inte 
ändras eller upphävs.  

Ovanstående omständigheter bör därför kunna ligga till grund för att tillämpa ett mindre 
strängt krav eller förklara ett vatten som kraftigt modifierat med motiveringen att det 
bedöms orimligt att riva ut befintlig bebyggelse med anledning av det starka skydd som 
äganderätten medför. Det rör sig med andra ord om ett allmänintresse av större vikt som 
motiverar att undantag kan tillämpas.    

 
16 Prop. 2009/10:170, s. 143. 
17 Plan-och bygglag (2010:900), 3 kap, 3§.  
18 5 kap. 5§ PBL. 
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4 Samverkan under 2019 

4.1 Referensgrupp 
Under 2019 genomfördes ett referensgruppsmöte med Havs- och vattenmyndigheten 
och Sverige Geologiska Undersökningar. Under mötet behandlades framför allt resultat 
från 2018 och vidare arbete 2019–2020. 

4.2 Särskild samverkan om avloppsreningsverk 
Ett särskilt samverkansmöte har hållits med Naturvårdsverket om principer för 
framtagande av förslag på sänkta kvalitetskrav i vattenförekomster med påverkan av 
avloppsreningsverk. 

En översyn av kvalitetskrav i vattenförekomster med kommunala avloppsreningsverk 
genomfördes våren 2019 i samverkan med berörda beredningssekretariat och 
miljöskyddsenheter på länsstyrelserna Östergötland, Kronoberg, Värmland, Västra 
Götaland, Västerbotten och tillsynsenheten på Arvika kommun (resultatet redovisas i 
avsnitt 3.3 ovan). 

4.3 Bred samverkan om tillämpning av miljökvalitetsnormer 
Vattenmyndigheterna har bildat arbetsgrupper efter samhällssektorer såsom jordbruk, 
skogsbruk, samhällsbyggnad, vatten- och avloppshantering, vattenkraft och industriell 
produktion. Sektorsindelningen har underlättat samverkan med nationella sektors-
myndigheter bland annat Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Boverket och 
Naturvårdsverket. Syftet med samverkan har varit att utveckla och förankra arbetet med 
miljökvalitetsnormer för vatten. Det sektorsinriktade arbetat har också underlättat dialog 
med branschorganisationer, bland annat Svensk Vattenkraftförening, Energiföretagen 
Sverige, Vattenkraftens miljöfond, Svemin, Skogsindustrierna, LRF, Svenskt Vatten och 
Avfall Sverige. 

Vattenmyndigheterna har ett nära och ständigt pågående samarbete med Havs- och vatten-
myndigheten och SGU, som föreskrivande och vägledande myndigheter i tillämpningen 
av miljökvalitetsnormer. Därutöver samverkar vattenmyndigheterna kontinuerligt med 
länsstyrelser, kommuner och vattenråd i respektive vattendistrikt. 
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5 Slutord 

Detta är den tredje och sista rapporten av uppdraget, som tillsammans med Delrapport 1 
och Delrapport 2 utgör den fullständiga rapporteringen av genomförandet.  

Under det första året (2017) genomfördes kunskapsinventering och utveckling av metoder 
för översynen. Andra året (2018) testades metoderna, då med föregående förvaltnings-
cykels påverkananalys, statusklassificeringar och åtgärdsanalys som underlag, samtidigt 
som nytt reviderat underlag var på väg att färdigställas. Parallellt genomförde 
vattenmyndigheterna ett omfattande projekt med fastställande av undantag och kravnivåer 
för ekologisk potential i kraftigt modifierade vattenförekomster för storskalig vattenkraft. 
Tredje året (2019) startade vattenmyndigheterna en översyn av normsättning baserat på 
uppdaterade underlag inför förvaltningscykel tre och angreppssätt som utvecklats 
föregående år. Arbetet har under 2019 gått över i ordinarie verksamhet i enlighet med 
reviderade bestämmelser i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen.   

Vattenmyndigheterna har ännu inte sett någon större effekt under 2019 av de ändrade 
bestämmelserna avseende omprövning av miljökvalitetsnormen i samband med 
miljöprövningar, men förväntar en successiv ökning under 2020 och framåt. 

En ambition i arbetet med översynen har varit att sätta nyckelbegrepp i vattendirektivet 
som ”miljön i stort”, ”annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt” och 
”miljömässiga och samhällsekonomiska behov” i en svensk kontext och undersöka vad en 
mer långtgående tillämpning kan innebära i svenska förhållanden. Vattenmyndigheterna 
konstaterar att det behövs att Havs- och vattenmyndigheten utvecklar sitt vägledande 
material avseende vad som kan anses vara samhällsnyttig verksamhet, likväl som kring de 
kriterier som styr förklarande av kraftigt modifierade vatten. Det är viktigt för att komma 
vidare i arbetet med bedömning av möjliga undantag och ytterligare utveckla metoderna 
på de områden som hittills har identifierats i översynen.  

Sammantaget har uppdraget i regleringsbrevet 2017 fokuserat vattenmyndigheternas 
utvecklingsarbete kring miljökvalitetsnormer och undantag. Dessutom har uppdraget lett 
till en vidareutvecklad samverkan med andra EU-länder om tillämpning av miljökvalitets-
normer. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2018/oversyn-av-forutsattningarna-for-en-okad-tillampning-av-undantag-inom-vattenforvaltningen.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2019/delrapport-2---for-aret-2018-oversyn-av-forutsattningarna-for-en-okad-tillampning-av-undantag-inom-vattenforvaltningen.html
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