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FÖRORD

Vattnet i Sverige och särskilt i dess norra delar ses ofta som något självklart, något
som finns i rikliga mängder och håller hög kvalitet. Denna bild stämmer inte riktigt
och så är heller inte fallet i andra delar av världen där vatten, både avseende mängd
och kvalitet, är det som tydligast begränsar livets förutsättningar och därigenom genomsyrar alla samhällen.
Förvaltningen av vatten är en miljö- och resursfråga med många dimensioner. Vatten
är vårt viktigaste livsmedel, en av våra allra viktigaste resurser och utgör livsmiljö
för många växter och djur. Det är därför naturligt att frågor om hur vi ska hantera
vatten är nära förknippat med samhällsfrågor i stort. Vare sig vi dricker vattnet,
utnyttjar det som kylvatten, till elproduktion, fiskar, badar eller gläds åt naturupp
levelsen måste vi alla ta ansvar.
Vatten är inte en vara som vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Vattenförvaltningen arbetar efter EG:s ram
direktiv för vatten för att nå god vattenstatus i alla grundvatten, sjöar, vattendrag
och kustvatten.
Den 16 december 2016 togs ett viktigt steg på vägen mot bättre vatten i Bottenvikens vattendistrikt. Då fastställde vattendelegationen miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2016-2021 för distrikts vattenförekomster som tar vid
efter förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2009-2015. Dessa dokument ligger till
grund för fortsatt arbete med att säkra, förvalta och förbättra tillståndet i distriktets
grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.
Vattenförvaltningsarbetet engagerar alltifrån kommuner och statliga myndigheter
men förutsätter också deltagande från andra intressenter såsom privatpersoner,
företag och vattenråd. En utmaning kommande år blir att se till att vattenfrågorna
i högre grad integreras i samhällsplanering och myndighetsutövning, liksom att
vattenfrågorna medvetandegörs i högre utsträckning hos verksamhetsutövare och
enskilda. Vår målsättning är att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska
bli effektiva verktyg för att nå uppsatta mål. Att arbeta med vattenfrågorna på
ett sammanhållet och genomtänkt sätt ger resultat i form av bättre vatten, goda
vattenmiljöer och hållbara vattenresurser.
Nu är tid för bättre vatten!

Sven-Erik Österberg
Landshövding vid länsstyrelsen i Norrbottens län
Ordförande i vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt
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BAKGRUND TILL BESLUTADE DOKUMENT

Vattendelegationen vid vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt har den
16 december 2016 beslutat om Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt (537-14223-2016). Detta enligt 5 kap 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Vattendelegationen beslutade samtidigt, enligt 3 kap 1 § förordningen (2004:660)
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, om miljökvalitetsnormer för yt- och
grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. Miljökvalitetsnormerna är
föreskrivna genom Länsstyrelsen i Norrbottens läns (Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt (25 FS 2016:32 A 26).
Vattendelegationen har även samma dag beslutat om Åtgärdsprogram 2016-2021 för
Bottenvikens vattendistrikt. Detta enligt 6 kap 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet riktas till myndigheter
och kommuner och innehåller de åtgärder som krävs för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet ingår i förvaltningsplanen.
Dessa beslut har föregåtts av samråd enligt 2 kap 4 § förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. I samrådet ingick förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt. De
synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts i en särskild sammanställning (537-9859-2014). Vattenmyndigheten har, enligt 6 kap 11 § miljöbalken, även
genomfört en miljöbedömning av åtgärdsprogrammet. I miljöbedömningen ingår en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12 § miljöbalken (537-9859-2014) som beslutades innan samrådet av vattendelegationen (537-9868-2014). Efter samrådet har
regeringen prövat åtgärdsprogrammet enligt 6 kap. 4 § förordningen (2004:660) och
beslutade 2016-10-06 (M2015/01776/Nm m.fl) om ett antal förändringar av åtgärdsprogrammet som har inarbetats i det slutliga åtgärdsprogrammet.
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FÖRVALTNINGSPLAN FÖR BOTTENVIKENS VATTENDISTRIKT 2016-2021

Vattenmyndighetens förvaltningsplan är uppdelad i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsens föreskrift om miljökvalitetsnormer för vatten samt ett antal bilagor. Nedan följer en kort beskrivning av förvaltningsplanens delar och deras innehåll
så att du som läsare smidigt ska kunna hitta den del, eller det avsnitt i en viss del, du
är intresserad av.

Del 1
Introduktion

Förvaltningsplan
2016 - 2021

§
Miljökvalitetsnormer
MKN

Del 2
Vattenförvaltning
2009-2015

Del 3
Övervakningsprogram

Bilagor

Del 4
Åtgärdsprogram

Del 5
Vattenförvaltning
2016-2021

Del 1 – Introduktion och sammanfattning inleder hela förvaltningsplanen och
sammanfattar alla delar i förvaltningsplanen inklusive åtgärdsprogrammet. Här
beskrivs nätverk och roller på alla samverkansnivåer, tillsammans med en bakgrund
till varför arbetet är så viktigt.
Del 2 – Vattenförvaltning 2009-2015, här hittar du alla resultat från kartläggningsoch analysarbetet. Här finns även information om principer för framtagande av
miljökvalitetsnormerna. Samverkan och samråd som genomförts under den gångna
sexårscykeln redovisas också. Beskrivningarna har fokus på att visa resultat medan
metoder och arbetssätt återfinns i bilaga 1.
Del 3 – Övervakningsprogram 2009-2015. Den här delen visar bland annat vilken
övervakning som ligger till grund för statusklassificeringen.
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Del 4 – Åtgärdsprogram 2016-2021, innehåller åtgärdslistan med samtliga åtgärder
riktade till myndigheter och kommuner. Du hittar även den samhällsekonomiska
konsekvensanalysen av dessa åtgärder här.
Del 5 – Vattenförvaltning 2016-2021, här blickar vi framåt och tittar på vad som kan
vara särskilda frågor att beakta inom vattenförvaltningen de kommande sex åren.
Till detta kommer länsstyrelsens i Norrbotten län föreskrift, 25 FS 2016:32 A 26,
om miljökvalitetsnormer för vatten om kvalitetskrav för vattenförekomster inom
vattendistriktet och de miljökvalitetsnormer som har fastställts för vattenföre
komsterna inom distriktet.
Till förvaltningsplanen finns ett antal bilagor. I dessa går det att läsa allt om vilka
metoder och arbetssätt som använts i statusklassificeringen, vilka krav från vattenförvaltningsförordningen som förvaltningsplanen uppfyller och vilka referenser som
har använts i arbetet. Då Bottenvikens vattendistrikt även innehåller vattenförekomster som gränsar till Nordland och Troms fylken ska relevanta delar ur förvaltningsplan och åtgärdsprogram även finnas med som bilaga.
Följande bilagor följer med Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt:
Bilaga 1. Arbetssätt och metoder
Bilaga 2. Krav enligt vattenförvaltningsförordningens bilaga 1
Bilaga 3. Ordlista
Bilaga 4. Referensmaterial
Bilaga 5. Åtgärdsprogrammets underlagsdokument
Bilaga 6. Samlad redovisning av åtgärder enligt artikel 11.3 och 11.4 i ramdirektivet
för vatten
Bilaga 7A. Utdrag ur förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Nordland och Jan
Mayen vannregion, Norge
Bilaga 7B. Utdrag ur förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Troms vannregion,
Norge

– III –

B ilaga 5: Å tgärdsprogrammets u nderlagsdokument

Bilaga 5: Å
 tgärdsprogrammets underlagsdokument
1.1 Underlagsdokument på länsstyrelsen i Norrbottens
hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlag-atgardsprogram/Pages/default.aspx
Torneälven med kustvatten; http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-ochklimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlag-atgardsprogram/
torne/Pages/default.aspx
Sangisälvens och Keräsjoki med kustvatten; http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlagatgardsprogram/sangis/Pages/default.aspx
Kalix- och Töreälven med kustvatten; http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/
miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlag-atgardsprogram/kalix/Pages/default.aspx
Råne-/Luleälven med kustvatten; http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/
miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlag-atgardsprogram/lule/Pages/default.aspx
Fyrkanten med kustvatten: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-ochklimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlag-atgardsprogram/
fyrkanten/Pages/default.aspx
Piteälven med kustvatten; http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-ochklimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlag-atgardsprogram/
pite/Pages/default.aspx

1.2 Underlagsdokument på länsstyrelsen i Västerbottens
hemsida:
Underlag till vattenförvaltningens åtgärdsprogram http://www.lansstyrelsen.se/
vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/
underAP/Pages/default.aspx
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underAP/aby-byske-kagealvens-vro/Pages/default.aspx
Skellefteälven med kustvatten: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljooch-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underAP/skelleftealvens-vattenradsomrade/Pages/default.aspx
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Mellanbygden med kustvatten: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljooch-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underAP/mb/Pages/
default.aspx
Ume- och Vindelälven med kustvatten: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/
Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underAP/
ume-och-vindelalvens-vattenradsomrade/Pages/default.aspx
Södra Västerbotten med kustvatten: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/
miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underAP/sodravasterbottens-vro-bottenviksdelen/Pages/default.aspx
Södra Bottenvikens kustvatten: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/
miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underAP/sodrabottenvikens-kustvatten/Pages/default.aspx

1.3 Länkar till beskrivning av vattenrådsområden i VISS
Torneälven med kustvatten
Sangisälvens och Keräsjoki med kustvatten
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Råne-/Luleälven med kustvatten
Fyrkanten med kustvatten
Piteälven med kustvatten
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Skellefteälven med kustvatten
Mellanbygden med kustvatten
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Södra Västerbotten med kustvatten
Södra Bottenviken kust
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Anteckningar

Vattenmyndigheten Bottenvikens vattendistrikt
Växel 010-225 50 00
www.vattenmyndigheterna.se
Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 Luleå
Växel 010-225 50 00
www.lansstyrelsen.se/norrbotten

