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Förord 

 
Varje vattenförvaltningscykel beslutar vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt om 

varsitt åtgärdsprogram. Detta innehåller de administrativa åtgärder som kommuner, 

länsstyrelser och centrala myndigheter behöver göra för att fysiska åtgärder för bättre 

vattenmiljö verkligen blir av. Det handlar om att underlätta och driva fram fysiska åtgärder 

genom till exempel tillsyn, rådgivning, vägledning och planering. Då åtgärderna riktar sig 

mot samma myndigheter är åtgärdsprogrammen i stor utsträckning lika. 

Rapporten du läser just nu är en gemensam sammanställning av hur arbetet har gått med 

dessa administrativa åtgärder under år 2020.  

För vissa åtgärder är det enkelt att bedöma om de är genomförda eller inte, exempelvis 

framtagandet av planer eller vägledningar. Andra åtgärder är svårare att bedöma. Det finns 

flera skäl till detta. Ett skäl kan vara att åtgärden innebär kontinuerligt arbete, såsom att 

bedriva tillsyn eller rådgivning, och detta arbete har inget slutdatum. Därför kan inte 

genomförandegraden redovisas som andelar eller procentsatser för alla åtgärder.  

Med detta sagt kan vi ändå konstatera att det återstår en hel del arbete för att få hållbara 

vattenmiljöer överallt där det är möjligt. Det är åtgärdsmyndigheternas ansvar att genomföra 

sina åtgärder. Vattenmyndigheterna vill med den här utvärderingen stödja 

åtgärdsgenomförandet bland annat genom att ställa frågor för att förstå vad det är som 

hindrar eller försenar genomförandet. Likaså vill vi ha ett underlag för att kunna rapportera 

till Regeringskansliet hur genomförandet av åtgärdsprogrammen framskrider. I denna 

rapport har vi också lagt till flera goda exempel. Vi hoppas att den som kört fast eller behöver 

nya idéer kan få inspiration från de exempel som tas upp i rapporten och får nya 

kontaktförslag. 

Coronaepidemin har naturligtvis satt sina spår. För att undvika smittspridning har många 

aktörer fått tänka nytt som till exempel att genomföra möten digitalt. Men en del verksamhet 

som kräver fältbesök har fått ställas in, såsom rådgivning och tillsyn. På vissa håll, såsom 

länsstyrelser och kommunernas miljötillsyn, har personal fått styras om till pandemirelaterade 

arbetsuppgifter som till exempel trängseltillsyn. Detta har förstås också påverkat 

möjligheterna att genomföra åtgärderna. 

Det är därför glädjande att ändå kunna visa på allt som är på gång eller redan är genomfört. 

Vi hoppas att rapporten kan användas för att ta nya krafttag där det behövs. Vår förhoppning 

är att vi kan använda många av de nya arbetssätten, de nya kontaktnäten och kreativiteten 

som pandemin lockat fram till ett ännu bättre arbete för att skydda och försvara Sveriges 

vatten. 

Alla åtgärdsmyndigheter behövs i arbetet med att nå målen i EUs vattendirektiv. 
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1. Inledning 

Sveriges fem vattendelegationer beslutade i december 2016 om fem åtgärdsprogram för att 

uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Eftersom de nationella myndigheterna arbetar över 

hela landet så blir naturligtvis åtgärderna riktade till dessa myndigheter likadana i alla de fem 

åtgärdsprogrammen. För länsstyrelser, kommuner och regioner finns andra möjligheter att 

anpassa efter distriktets specifika behov. Miljökvalitetsnormerna som de ska bidra till att 

uppfylla är dock specifika per vattenförekomst. Programmen innehåller åtgärder som de 

centrala myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna genomför inom sina respektive 

ansvarsområden. Den inledande åtgärden riktade mot samtliga myndigheter och kommuner 

lyder: 

 

Vattenmyndigheternas arbete med återrapporteringen av åtgärdsprogrammet är en 

kontinuerlig process. Frågorna har utvecklats i samverkan med de centrala myndigheterna, 

länsstyrelserna och kommunerna. En revidering och kvalitetssäkring av frågorna sker varje år 

inför frågeutskick. 

Tidigare år genomfördes dialogmöten med samtliga centrala myndigheter. De årliga 

dialogerna resulterar i de frågeformulär som är grunden för årets rapportering. För 

kommuner och länsstyrelser har mindre justeringar gjorts i frågeformulären för 2020. Ett 

tillägg gjordes med en ökad möjlighet för kommuner och länsstyrelser att utveckla hur 

åtgärder har genomförts samt en möjlighet att kommentera och beskriva orsakerna till att de 

inte har genomfört en åtgärd. Detta för att kunna utföra en analys av varför en åtgärd inte blir 

gjord eller finna orsaken till att arbete med åtgärden har avstannat samt i förlängningen 

kunna utvärdera om åtgärden är rätt utformad. 

 

Myndigheter och kommuner åtgärd 1.  

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram ska senast i 

februari varje år, med början 2018, rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som 

genomförts under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde kan följas. 

Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med vattenmyndigheten. 
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För 2020 har samtliga 13 nationella myndigheter som ingår i åtgärdsprogrammet inkommit 

med svar till vattenmyndigheterna. Alla 21 länsstyrelser och totalt 257 kommuner (av 290) har 

också inrapporterat till vattenmyndigheterna.  

I denna rapport sammanfattar vattenmyndigheterna de svar som inkommit. Syftet är att ge en 

övergripande bild av hur arbetet med åtgärdsprogrammet för vatten fortskrider och att ge en 

återkoppling till dem som har rapporterat in.  

Den som önskar detaljerade uppgifter hittar de fullständiga svaren från respektive 

myndighet, länsstyrelse och kommun på vattenmyndigheternas webbplats 

www.vattenmyndigheterna.se. 

 

Rapporten består av tre olika delar: 

• Kommunernas rapportering  

• Länsstyrelsernas rapportering  

• De centrala myndigheternas rapportering  

I början av rapporten finns en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna från svaren på 

återrapporteringen. En nyhet för i år är att i den mer utförliga texten för länsstyrelsernas och 

kommunernas svar finns intervjuer med olika personer på myndigheterna för att ge 

ytterligare en dimension på de svar som inkommit på återrapporteringen.  

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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2. Sammanfattning

Vattenmyndigheterna tar varje förvaltningscykel fram ett åtgärdsprogram. Detta innehåller 

administrativa åtgärder som kommuner, länsstyrelser och en rad nationella myndigheter, så 

kallade åtgärdsmyndigheter, behöver genomföra för att möjliggöra att alla delar av samhället 

kan ta sitt ansvar för att uppnå en god vattenmiljö och en hållbar vattenförvaltning så som 

detta definieras i EUs ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). 

Denna rapport visar en lägesbild av åtgärdsmyndigheternas åtgärdsarbete, orsaker till att 

vissa av åtgärderna inte är genomförda samt information om hur man gått tillväga på olika 

ställen som kan vara till ledning och inspiration för andra. 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet riktar sig till åtgärdsmyndigheterna i deras roll exempelvis 

vägledande, rådgivande eller som tillsynsmyndighet. Åtgärderna riktar sig inte till 

myndigheterna i deras roll som verksamhetsutövare, det finns andra processer som hanterar 

detta.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är resultatet av ingående dialog med berörda myndigheter. 

Åtgärderna är också föremål för samråd för att alla som så önskar ska kunna lämna in 

synpunkter. I samrådet kan alltså åtgärdsmyndigheterna lämna synpunkter på varandras 

åtgärder. Målet är att alla åtgärder ska vara förankrade hos alla åtgärdsmyndigheter och att 

de ska hänga ihop i en kedja, den så kallade blå tråden. 

Alla åtgärder i åtgärdsprogrammet är bindande. Eftersom innevarande förvaltningscykel 

slutar år 2021, och föreliggande rapport redovisar år 2020 så borde alltså 

genomförandegraden vara hög. Vissa åtgärder är dock ständigt pågående, exempelvis sådana 

som handlar om tillsyn, rådgivning etc, och dessa har inget slutdatum. 

Någon myndighet har genomfört alla sina åtgärder redan, medan flera andra beräknas vara 

färdiga vid slutet av förvaltningscykeln. Cirka hälften av åtgärderna är påbörjade och löper 

enligt plan. Det finns alltså en del åtgärder som inte är påbörjade eller som löper med en 

försenad tidplan. 

Sammanfattningsvis så sker det en hel del åtgärder runtom i Sverige, men 

genomförandetakten av åtgärder behöver ändå öka. Dessa administrativa åtgärder är en 

förutsättning för att fysiska åtgärder ute i våra vatten genomförs genom att till exempel 

genom tillsyn åstadkomma åtgärder, ge råd om vilken åtgärd som passar bäst eller t o m 

ibland finansiera åtgärderna. Den så kallade blå tråden innebär att åtgärderna hänger ihop. En 

nationell myndighet ska till exempel ta fram en vägledning för tillsyn, och sedan ska 

tillsynsmyndigheterna genomföra denna för att i slutändan få en konkret åtgärd på plats. 

Bryts denna kedja så haltar hela systemet och förbättringarna i miljön uteblir. 

I skrivande stund tas ett nytt åtgärdsprogram fram för perioden 2022-2027. Det är vår 

förhoppning att genomförandet av dessa åtgärder ökar under nästa cykel eftersom alla 

åtgärderna behövs för att vi ska nå en hållbar vattenmiljö. 

2.1 Kommunernas rapportering 
Landets 290 kommuner rapporterar årligen genomförandet av de bindande åtgärderna 

riktade till kommunerna som finns i vattenmyndigheternas beslutade åtgärdsprogram till 

vattenmyndigheterna.  
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Några generella slutsatser: 

• 257 kommuner (89 procent) har besvarat årets enkät, vilket är ungefär samma antal som 
det har varit de senaste åren.

• 26 procent av kommunerna har svarat att de har förankrat rapporteringen av 
genomförda åtgärder hos kommunstyrelsen.

• 59 procent av kommunerna har använt miljökvalitetsnormerna för vatten som 
prioritering i sin behovsutredning, Det är något fler jämfört med föregående år då det 
var 53 procent. 34 procent har inte använt miljökvalitetsnormerna för vatten som 
prioritering i sin behovsutredning. Åtta procent har angett att kommunen inte har gjort 
någon behovsutredning.

• 63 procent av kommunerna har svarat att miljökvalitetsnormerna för vatten används 
som prioriteringsgrund för tillsyn. 33 procent har svarat att miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte är en prioriteringsgrund för tillsynen. Fyra procent har angett att de inte har 
gjort någon behovsutredning eller tillsynsplan för 2020.

• 71 procent av kommunerna har tagit hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid 
tillsyn av avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3 i 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Det är i samma storleksordning som året innan. 
28 procent har angett att hänsyn inte tas till miljökvalitetsnormerna för vatten och 6 
procent har inte svarat på frågan.

• 89 procent anger att de tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av 
enskilda avlopp enligt åtgärd 4. Skillnaderna är stora mellan kommunerna, men 
tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att små 
avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid.

• Av de aktiva vattentäkter som kommunerna har huvudmannaskap för har 71 procent 
vattenskyddsområde. Av de enskilda vattentäkterna har 27 procent ett 
vattenskyddsområde. Många kommuner uppger att de inte arbetar med 
vattenskyddsområde för att det saknas resurser. När det gäller skydd för framtida 
vattentäkter svarar 45 procent att de har utpekade framtida vattentäkter och att arbete 
med att skydda dessa pågår på olika sätt bland annat genom att lyfta in dessa i den 
lokala vattenförsörjningsplanen.

• 132 av de svarande kommunerna (51 procent) har gjort en översyn av 
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande. 75 procent av 
dessa kommuner bedömer att vattenskyddsområden är i behov av revidering. Arbete 
pågår i olika omfattning. Många kommuner uppger att arbetet med att inrätta 
vattenskyddsområden prioriteras över att revidera redan befintliga 
vattenskyddsområden.

• 23 procent av kommunerna har inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i 
översiktsplanen, 46 procent har inte gjort det. För 27 procent av kommunerna saknas en 
regional vattenförsörjningsplan.
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• 224 kommuner (87 procent) svarar att de har huvudmannaskap för en eller flera aktiva 

vattentäkter. 47 procent av de svarande kommunerna anger att arbete pågår eller 

planeras för att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens vattentäkter. 

• 53 procent av svarande kommunerna har en vatten- och avloppsplan, vilket är en ökning 

från förra året. Många av dessa planer tar även hänsyn till miljökvalitetsnormer för 

vatten. 

• 45 procent av svarande kommuner har en dagvattenplan. Många av kommunerna svarar 

också att dagvattenplanen tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten. 

2.2 Länsstyrelsernas rapportering 
Alla Länsstyrelser har lämnat in en återrapportering för 2020 och det här är några av 

huvudpunkterna: 

• Endast tre av länsstyrelserna anger att miljökvalitetsnormerna (MKN) varit en grund i 

behovsutredningen. Föregående år angav fyra länsstyrelser att de använde MKN som en 

grund. Skälet till detta uppges av de flesta länsstyrelser vara att den mall som 

Miljösamverkan Sverige tagit fram inte omfattar MKN. 
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• 14 länsstyrelser svarar att de använder miljökvalitetsnormerna som en 

prioriteringsgrund när de tar fram sin tillsynsplan för länet. Antalet är samma som för 

föregående år. 

• Länsstyrelsernas arbete med tillsyn av dammar och vattenkraft påverkas i hög grad av 

arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraften enligt miljöbalken. 

Se även Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4 och Kammarkollegiets åtgärd 1. 

• Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden är en lång process med bland annat 

många inblandade intressenter. Handläggningstiderna varierar därför från sex månader 

upp till flera år. Länsstyrelserna arbetar på olika sätt med att förkorta 

handläggningstiderna. Läs vidare om Länsstyrelsernas arbete med 

vattenskyddsområden under rubriken: åtgärd 4 skydd av dricksvattentäkter, förstärka 

arbetet med inrättande av vattenskyddsområden (åtgärd 4a). 

• I utdrag från länsstyrelsernas gemensamma tidredovisning syns att mindre tid lagts på 

tillsyn av vattenskyddsområden (260 dagar) under 2020 än 2019 (355 dagar). Samtidigt 

var den planerade tiden inom området för 2020 175 dagar, så det utfördes mer tillsyn än 

vad som faktiskt var planerat för. 

• 12 av 21 Länsstyrelser svarar i år att de har genomfört tillsynsvägledning till kommuner 

gällande vattenskyddsområden. Bland annat anges covid-19 pandemin som en orsak till 

att tillsynsvägledning inte blivit genomförd. 

• I årets rapportering anger alla länsstyrelser att vattenförsörjningsplanen åtminstone är 

påbörjad. I årets rapportering är det fler länsstyrelser än förra året som har påbörjat 

revidering av sin gamla vattenförsörjningsplan. 

• Rapporteringen visar att länsstyrelserna i stor utsträckning arbetar tvärsektoriellt med 

vattenfrågorna. Fem länsstyrelser har en plan enligt åtgärdsprogrammets åtgärd 5 och i 

kommentarerna till åtgärden kan utläsas att många fler arbetar på det sättet utan att ha 

en färdig plan. 

• Hos 20 av 21 länsstyrelser är arbetet med rådgivning inom jordbruket kring 

växtnäringsförlust och växtskyddsmedel kopplat till att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten. 

• Tillsynsvägledning till kommunerna genomförs löpande inom lantbruksområdet och 

enskilda avlopp.  

• 18 länsstyrelser svarar att de har genomfört vägledningsinsatser kring översiktsplaner 

och detaljplaner med koppling till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

• I arbetet med efterbehandling av förorenade områden finns önskemål om en bättre 

koppling mellan EBH-stödet (en nationell databas där förorenade områden i landet 

registreras) och databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Samarbetsformerna 

mellan vattenförvaltning och EBH skiljer sig åt mellan länen. 

• 13 länsstyrelser har anpassat sin regionala kalkningsplan för att bidra till att MKN för 

vatten kan följas. 

• I arbetet med åtgärd 12, tillsyn allmänna väg- och järnvägsnätet, svarade flera 

länsstyrelser att arbetet utfördes genom löpande dialog med Trafikverket. 
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2.3 De centrala myndigheternas rapportering 
För de nationella myndigheterna ses överlag en positiv utveckling då flera åtgärder är 

genomförda eller följer tidsplanen för genomförande jämfört med tidigare år. Samtidigt är det 

bekymmersamt att andra åtgärder fortfarande inte har påbörjats. De nationella 

myndigheternas åtgärder är ofta en förutsättning för att andra aktörer så som länsstyrelser 

och kommuner ska kunna genomföra sina. Åtgärdsprogrammet är uppbyggt genom att 

åtgärderna hänger ihop i en blå tråd. Om en försening uppstår i ett tidigt skede riskerar det att 

påverka andra åtgärder som är beroende av den åtgärden. 2018 gäller som målår för flera av 

de nationella myndigheternas åtgärder. De myndigheter som har åtgärder som är försenade 

behöver se över vad som kan göras för att arbetet ska bli klart. 

Av de nationella myndigheternas åtgärder är det fem som redan uppnått de utsatta 

åtgärdsmålen och anses vara avklarade ( vita i tabell 4). Det är dock viktigt att miljöarbete 

fortgår även om de åtgärdsbehov som utges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är 

uppnådda. Flera av myndigheterna har till exempel fortsatt med sitt arbete relaterat till 

åtgärderna trots att vattenmyndigheterna ansett dem vara avklarade. Ett inspirerande 

exempel är Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redan för återrapporteringen 2019 

ansetts ha klarat av sina åtgärder, men som har fortsatt med relaterat åtgärdsarbete och 

uppdaterat vattenmyndigheterna genom återrapporteringen. 

Totalt anses ytterligare 21 åtgärder följa tidsplanen och genomföras på ett tillfredsställande 

sätt så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas (gröna i tabell 4). Detta är 48 procent av 

åtgärdsprogrammets åtgärder riktade till nationella myndigheter. Det är en mindre ökning i 

antalet åtgärder hos nationella myndigheter som följer tidsplanen och förväntas vara 

avklarade i slutet av den pågående vattenförvaltningscykeln. Många åtgärder är av 

kontinuerlig karaktär och skall genomföras löpande. Tillsyn, rådgivning och 

informationsinsatser är exempel på sådana åtgärder.  

De myndigheter som helt eller delvis ligger i fas med åtgärdsarbetet är:  

• Boverket 

• Kemikalieinspektionen 

• Läkemedelsverket 

• Trafikverket 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  

• Sveriges geologiska undersökning (SGU)  

Dessa myndigheter har i många fall redan involverat vattenförvaltningen i sin dagliga 

verksamhet och är därför inte främmande för de typer av insatser som krävs enligt 

åtgärdsprogrammet. Under rapporteringen för 2021 kommer en slutgiltig bedömning av hur 

många myndigheter som uppnådde sina respektive åtgärdsmål.  

Elva av åtgärderna (25 procent) anses vara påbörjade ( gula i tabell 4). Detta är åtgärder som 

ligger efter tidsplanen och där större ansträngningar eller prioriteringar behövs för att uppnå 

åtgärdsmålen. Att inte alla åtgärder fortgår enligt plan kan ge konsekvenser för länsstyrelsers 

och kommuners arbete enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Många gånger bygger 

åtgärderna på den så kallade ”blå tråden” som är en kedja av åtgärder från vägledande 
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myndigheter till tillsynsmyndighet och ner till kommunerna. När denna kedja bryts i ett tidigt 

stadium medför det förseningar längre ner i kedjan och möjligheten att följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten försvåras. Det är därför prioriterat av vattenmyndigheterna 

att lägga extra stor prioritet i att stötta just dessa åtgärdsmyndigheter.  

Sju av åtgärderna (16 procent) är antingen inte påbörjade alls eller kraftigt försenade ( blå i 

tabell 4). Orsakerna till att åtgärder inte genomförs i den takt som finns angivet i 

åtgärdsprogrammet varierar, men exempel kan vara indragen finansiering, omprioriteringar 

inom myndigheten eller ny lagstiftning. De myndigheter som har en eller flera åtgärder som 

är försenade behöver se över vad som kan göras i fråga om finansiering och prioritering av 

arbetet. I annat fall riskerar även andra delar av åtgärdsarbetet att bli försenat. 

I Tabell 4 sammanfattas hur långt de nationella myndigheterna har kommit i respektive 

åtgärd i åtgärdsprogrammet. Vattenmyndigheten har gjort en bedömning av genomförandet 

utifrån inkomna svar enligt följande: 

Status Färg 

Åtgärden är helt genomförd och avslutad. Klar - vit 

Arbetet har kommit igång och pågår enligt plan. Pågående - grön 

Arbetet har påbörjats men vissa delar saknas. Påbörjad - gul 

Arbetet har inte påbörjats alls eller är kraftigt försenat. Ej påbörjad - blå 

Myndigheten har inte svarat. Ej svar – grå 

Myndigheten var ej del av vattenmyndigheternas 
Ej aktuell – brun 

åtgärdsprogram vid denna tidpunkt 
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Tabell 4. Lägesbedömning av arbetet med vattenförvaltningens Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Myndighet och åtgärd 
Status 

2017 

Status 

2018 

Status 

2019 

Status 

2020 
Åtgärdsprogram 2021-2027 

Boverket 1a gul gul gul grön Reviderad och motsvarar åtgärd 1 

Boverket 1b gul gul gul grön Reviderad och motsvarar åtgärd 1 

Boverket 1c gul gul gul vit Reviderad och motsvarar åtgärd 1 

Energimyndigheten vit vit blå blå Utgår 

FIHM 1 gul grå gul gul Reviderad 

FIHM 2 gul grå blå blå Kvarstår 

FIHM 3 gul grå gul gul Kvarstår 

FIHM 4 gul grå gul gul Kvarstår 

HaV 1 grön grön grön grön Reviderad 

HaV 2 grön grön vit vit Utgår 

HaV 3 gul blå blå gul Reviderad och motsvarar åtgärd 2 

HaV 4 gul gul grön grön Reviderad motsvarar åtgärd 3, 4 

HaV 5 blå gul blå gul Reviderad 

HaV 6 grön gul gul grön Utgår 

HaV 7 gul grön grön grön Utgår 

HaV 8 gul grön grön grön Reviderad och motsvarar åtgärd 6 

Jordbruksverket 1 grön grön grön grön Reviderad 

Jordbruksverket 2 grön grön grön grön Reviderad 

Jordbruksverket 3 grön grön grön grön Reviderad 

Jordbruksverket 4 gul blå gul gul Reviderad 

Jordbruksverket 5 blå blå blå blå Reviderad och motsvarar åtgärd 6 

Jordbruksverket 6 gul gul gul gul Reviderad och motsvarar åtgärd 6 

Kammarkollegiet 1 blå blå blå blå Utgår 

Kemikalieinspektionen 1 grön grön grön grön Reviderad 

Läkemedelsverket 1 gul grön grön grön Reviderad 

MSB brun brun grön grön Reviderad 

Naturvårdsverket 1 grön grön grön grön Reviderad 

Naturvårdsverket 2 gul grön grön gul Reviderad 

Naturvårdsverket 3 grön grön grön grön Utgår 

Naturvårdsverket 4 grön grön grön gul Reviderad 

Naturvårdsverket 5 blå grön grön grön Reviderad 

Naturvårdsverket 6 gul blå blå blå Reviderad 

Naturvårdsverket 7 gul grön grön grön Kvarstår 

Naturvårdsverket A brun brun brun blå Reviderad 

Naturvårdsverket B brun brun brun blå Reviderad 

Naturvårdsverket C brun brun brun vit Utgår 

Naturvårdsverket E brun brun brun gul Reviderad 

Skogsstyrelsen 1 grön grön grön grön Reviderad 

Skogsstyrelsen 2 grön grön grön grön Reviderad 

Skogsstyrelsen 3 grön grön grön grön Utgår 

Skogsstyrelsen 4 grön grön gul gul Reviderad och motsvarar åtgärd 3 

SGU 1 grön grön vit vit Utgår 

SGU 2 gul grön vit vit Kvarstår 

Trafikverket 1 grön grön grön grön Reviderad 
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3. Kommunernas rapportering

Karta 1. Kommuner som har rapporterat in till Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 

Karta 1. Antal kommuner som har rapporterat in 2018-2020 till Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram. 



16 

3.2 Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3 och 4) 
Miljötillsynen är en viktig del av kommunernas arbete för att nå miljökvalitetsnormer för 

vatten. Fem av nio åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som är riktade specifikt 

till kommunerna handlar om miljötillsyn. Åtgärd 1 är en övergripande åtgärd som omfattar 

alla verksamheter som påverkar vatten medan åtgärd 2, 3, 4 och 5c riktas mot särskilda 

verksamheter som kan ha en stor påverkan på vatten, se nedan i Figur 1. 

Genomförd tillsyn i förhållande till tillsynsbehov 

Figur 1. Sammanställning av tillsynsbehov i förhållande till genomförd tillsyn utifrån kommunernas 

tillsynsplan och behovsutredning enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) för verksamheter med 

påverkan på vatten. Procenten anger andel av tillsynsbehov och genomförd eller ej genomförd tillsyn. I 

genomsnitt, för år 2020, har kommunerna genomfört tillsyn som motsvarar 60 procent av 

tillsynsbehovet. 
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Åtgärd 1 – Tillsyn enligt miljöbalken 

Tillsynsplan och behovsutredning 

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 

finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 

miljöbalken. För varje verksamhetsår ska en operativ tillsynsmyndighet upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska 

grundas på behovsutredningen och verksamhetsregistret. Behovet av att nå 

miljökvalitetsnormerna för vatten via tillsyn beskrivs med fördel i kommunens 

behovsutredning och tillsynsplan.  

För att få en bild av hur stort tillsynsbehovet är har vattenmyndigheterna efterfrågat uppgifter 

om antal tillsynsobjekt, årligt tillsynsbehov och genomförd tillsyn för 2020 för vissa 

verksamheter som har påverkan på vatten - utifrån kommunernas behovsutredning och 

tillsynsplaner. Sammanställningen visar att behovet av tillsyn fortfarande är betydligt större 

än vad som genomförs (Figur 1). I genomsnitt, för år 2020, har kommunerna genomfört tillsyn 

som motsvarar 60 procent av tillsynsbehovet.  

Vattenmyndigheterna har ställt frågan om miljökvalitetsnormerna för vatten har använts som 

prioritering i kommunens behovsutredning? 59 procent av kommunerna har svarat att 

miljökvalitetsnormerna för vatten är en prioriteringsgrund i sin behovsutredning. Det är 

något fler jämfört med föregående år då det var 53 procent. 34 procent har svarat att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte är en prioriteringsgrund i behovsutredningen. Åtta 

procent har angett att kommunen inte har gjort någon behovsutredning.  

Bland de som har svarat att miljökvalitetsnormerna är en prioriteringsgrund i 

behovsutredningen framgår att det är en av flera faktorer som ligger till grund. Det som 

många nämner är att det sker inom områdena små avloppsanläggningar och lantbrukstillsyn. 

Andra områden som också nämns fast i mindre omfattning är förorenad mark och dagvatten. 

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. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Några utvalda exempel på svar från kommunerna: 

Alingsås kommun 

”Inom lantbrukstillsynen prioriteras geografiska områden där miljökvalitetsnormerna inte 

följs. Genom kommunens egen recipientkontroll följer vi också miljötillståndet i bäckar, 

främst med inriktning på övergödning. Under 2021 planerar vi att provta flera parametrar 

såsom PFAS-ämnen för att få ett bättre underlag för att utvärdera miljökvalitetsnormerna och 

därefter eventuellt kunna ställa krav på åtgärder. Mycket av tillsynen på avlopp har 

prioriterats baserat på miljökvalitetsnormerna.” 

Arvika kommun 

”Prioriteringen av tillsynen är baserad på vattnets kemiska och/eller ekologiska status i 

områden med specifika problem.” 

Avesta kommun 

”Behov identifierade genom miljökvalitetsnormerna och VISS har tagits med i 

behovsutredningen.”  

Bodens kommun 

”Områden som inte uppfyller miljökvalitetsnormer prioriteras i arbetet med 

inventering/tillsyn av små avloppsanordningar.”  

Göteborgs stad 

”Miljökvalitetsnormerna för vatten har tagits med i behovsutredningen genom att vi 

huvudsakligen tittat på det åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten för Västerhavets 

vattendistrikt har tagit fram för åren 2016-2021.” 

Herrljunga kommun 

”Vi väger in miljökvalitetsnormerna i samband med behovsutredningen. Vattenförekomster 

som inte uppfyller god status genererar ett större behov av tillsyn.” 

Håbo kommun 

”Kommunen har antagit ett vattenprogram. I programmet anges vilka åtgärder och strategier 

som kommunen ska sträva efter för att förbättra vattenmiljön och uppnå miljökvalitetsnormer 

för vatten.” 

Kinda kommun 

”Tillsynen är riskbaserad och då ligger miljökvalitetsnormerna för vatten som grund.” 

 

Bland de som har svarat att miljökvalitetsnormerna inte är en prioriteringsgrund i 

behovsutredningen nämns ofta resursbrist, men även kunskapsbrist. Några anger att 

prioriteringen görs i tillsynsplanen och inte i behovsutredningen.  
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Några kommentarer är: 

Ale kommun 

”Behovsutredningen tar inte upp speciella prioriteringsområden utan utgår från att alla objekt 

behöver en viss tillsyn.” 

Botkyrka kommun 

”Behovsutredning utgår från branschnivå och inte objektsnivå. Detta gör det svårt att ta med 

miljökvalitetsnormerna för vatten i en prioriteringsgrund.” 

Aneby kommun 

”Kunskapsbrist: Aneby är en liten kommun med tre inspektörer, varav en 

miljöskyddsinspektör. Ingen kan ha kunskap om allt inom miljöskydd. Önskar en 

sammanslagning med grannkommuner.” 

Dorotea kommun 

”Kommunen har resursbrist och måste prioritera vad vi arbetar med.” 

Härryda kommun 

”Vi håller på att göra om behovsutredningen och ska i den tydliggöra vad som ligger till 

grund för behoven, då kommer miljökvalitetsnormerna vatten vara en del.” 

Karlskrona kommun 

”I behovsutredningen sammanställs tillsynsbehovet, prioritering av tillsyn görs främst i nästa 

steg i samband med tillsynsplanen.” 

Nynäshamn kommun 

”Många saker vägs samman vid behovsutredningen, där miljökvalitetsnormerna för vatten 

blir en naturlig del av det, till exempel vid tillsyn/prövning för avlopp med mera. Men vi 

pekar inte ut det som en egen prioriteringsgrund.” 

Bland de som har svarat att de inte har gjort någon behovsutredning anger de flesta att 

orsaken är resursbrist. Några skriver att behovsutredningar är under framtagande. 

Vattenmyndigheterna har ställt frågan om miljökvalitetsnormerna för vatten har använts som 

prioritering i planering av den egeninitierade tillsynen? 63 procent av kommunerna har svarat 

att miljökvalitetsnormerna för vatten används som prioriteringsgrund för tillsyn. 33 procent 

har svarat att miljökvalitetsnormerna för vatten inte är en prioriteringsgrund för tillsynen. 

Fyra procent har angett att de inte har gjort någon behovsutredning eller tillsynsplan för 2020. 
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Bland de som har svarat att miljökvalitetsnormerna är en prioriteringsgrund för tillsynen 

framgår liksom vid behovsutredningen att det är en av flera faktorer vid tillsynen. Även här 

anger många att det främst sker inom områdena små avloppsanläggningar, lantbrukstillsyn, 

men även andra områden nämns som tillsyn av ledningsnät för dag- och spillvatten, 

inventering av vattenskyddsområden med mera. 

Några utvalda exempel på svar från kommunerna: 

Båstad kommun 

”Kontroll av PFAS i mark och vatten, åtgärdande av enskilda avlopp, tillsyn av ledningsnät 

och dagvattenanläggningar, utökad tillsyn och krav på åtgärder på jordbruksverksamheter 

och hästgårdar, kontroll av tillstånd för vattenuttag.” 

Danderyds kommun 

”Redan i behovsutredningen ligger miljökvalitetsnormerna till grund för vilka objekt, projekt, 

mm som bör lyftas fram särskilt då det inte alltid finns tillräckliga resurser som behov. Den 

tillsynen som varit och erfarenheterna som kommit av den tillsammans med bedömningen av 

”miljötillståndet” i kommunen utifrån miljöövervakning ligger till grund för vilka 

prioriteringar som ska göras inför kommande året.” 

Eda kommun 

”Kommunen har valt att lägga extra tid på att identifiera vart exempelvis jordbruk, hästgårdar 

och enskilda avlopp ligger i förhållande till sjöar och vattendrag för att kunna prioritera 

tillsyn där behovet är störst.” 

Falköpings kommun 

”Prioriteringen har gjorts efter en geografisk indelning baserat på miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Vi planerar vår tillsyn utifrån de vatten som har sämst status.” 

Göteborgs stad 

”I Göteborg har vi arbetet med att minimera påverkan från utsläpp av förorenat vatten genom 

att ta fram riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten (blir juridiskt bindande 

först när vi fattar beslut i det enskilda fallet). I anslutning till dessa har det också tagits fram 

reningskrav för dagvatten. Detta har varit en långsiktig satsning som vi fortsatt bedömer ger 

god effekt ur ett vattenförvaltningsperspektiv. Riktlinjerna och riktvärdena är ett viktigt 

verktyg när det gäller att minska utsläpp av förorenat vatten från verksamheter.” 

Skövde kommun 

”Prioriteringen har gjorts efter en geografisk indelning baserat på miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Vi planerar vår tillsyn utifrån de vatten som har sämst status. Tillsyn av 

vattenskyddsområden gentemot huvudmännen, Tillsyn av företag inom 

vattenskyddsområden. Hästprojekt för att minska övergödning etc.” 
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Årjängs kommun 

”Vi arbetar aktivt med hjälp av LOVA-stöd med enskilda avloppsanläggningar.” 

 

Bland de som har svarat att miljökvalitetsnormerna inte är en prioriteringsgrund för tillsynen 

anger många att orsakerna är resursbrist och kunskapsbrist. Någon har efterfrågat vägledning 

och goda exempel på hur man på ett bra sätt tydliggör prioriteringen av 

miljökvalitetsnormerna för vatten i tillsynsplanen. 

 

Vattenmyndigheternas bedömning 

Det är något fler kommuner som beaktar miljökvalitetsnormerna i tillsynsplanen än i 

behovsutredningen. Fortfarande är det dock många kommuner som inte beaktar 

miljökvalitetsnormerna för vatten i sin tillsyn och inte heller har med det i sin 

behovsutredning. Områden där det kommunerna har kommit längst att beakta 

miljökvalitetsnormer för vatten är inom små avlopp och lantbrukstillsyn. Samtidigt behöver 

åtgärdstakten ökas, eftersom utförd tillsyn inte motsvarar tillsynsbehovet. 

 

I förslag till Åtgärdsprogram för 2021–2027 anser vattenmyndigheterna att kommunerna 

behöver utveckla, utöka och prioritera sin tillsynsverksamhet avseende miljöfarliga 

verksamheter och andra verksamheter inom ramen för sitt tillsynsansvar. Syftet är att 

förstärka tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten i ärenden rörande sådana 

verksamheter. Den analysen var densamma inför gällande åtgärdsprogram 2016–2021. 

Variationerna kan vara stora mellan kommunerna, men att man totalt sett i landet inte har 

kommit längre under innevarande förvaltningscykel är en brist. En viktig förutsättning för ett 

effektivt genomslag för genomförandet av åtgärderna är att kommunerna planerar och 

strukturerar sin tillsyn väl genom behovsutredningar och tillsynsplaner. En prioriterad och 

resurseffektiv tillsyn förutsätter att kommunerna kan avgöra var inom ett avrinningsområde 

det är viktigast att först få till stånd åtgärder i syfte att förbättra eller förebygga försämringar 

av vattenkvalitén och det är viktigt att de verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas prioriteras när tillsynen 

planeras. Kommunerna behöver planera och prioritera sin tillsynsverksamhet så att den i 

större utsträckning än hittills omfattar behovsstyrd tillsyn som utgår från ett 

avrinningsområdesperspektiv. 
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Åtgärd 2 – Tillsyn av jordbruksverksamheter 

 

79 procent av de svarande kommunerna har svarat ja på frågan om hänsyn tas till 

miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2. Det är i 

samma storleksordning som för 2019. Men genomförd tillsyn i förhållande till tillsynsbehovet 

är emellertid generellt lågt. 

 

Bland de kommuner som anger att de har beaktat miljökvalitetsnormerna nämns bland annat 

tillsyn av skyddsavstånd vid lagring och spridning av gödsel, inventering och tillsyn på 

hästgårdar, kontroll av kemikaliehantering.  

 

Här följer några exempel på svar på frågan om tillsynen exempelvis har medfört att åtgärder 

för att minska näringsläckage vidtagits: 

Halmstad kommun 

”Vid tillsyn kontrolleras förutom lagstiftning även specifika åtgärder för egenkontroll av 

vatten. Med hjälp av fosforverktyget, som visar riskområden för erosion, kan platsspecifika 

åtgärder prioriteras utifrån näringsläckagerisk och miljökvalitetsnorm för vatten.” 

Heby kommun 

”Djurhållare inventeras per avrinningsområde. Tillsynen leder till bra argument gällande 

motivering att minska utsläpp till mark och vatten, minska förbrukning av 

växtskyddsmedel.” 

Kalmar kommun 

”Arbete med fosforriskkartan.” 

 

 

Åtgärd 2.  

Kommunerna 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.  
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Falkenberg kommun 

”Tillsynsfokus på gödselhantering – lagring och spridning. Skärpta krav på verksamheter som 

ligger inom avrinningsområden som inte klarar miljökvalitetsnormerna.” 

Kungsbacka kommun 

”Det finns riskpoäng i vår riskbaserade taxa för miljökvalitetsnormerna vilket ger mer 

tillsynstid. Vid tillsyn ställs krav på skyddsåtgärder, till exempel risk för läckage från hagar, 

tätt lagringsutrymme, skyddszoner vid gödsling. Dialog förs med kunden om hur 

verksamheten påverkar närliggande vattenförekomst samt info om status på 

vattenförekomsten.” 

Nykvarns kommun 

”Tillsyn har prioriterats kring sjöar och vattendrag som ej uppnår/riskerar att ej uppnå god 

status.” 

Bland de som har svarat att hänsyn inte tas till miljökvalitetsnormer för vatten enligt åtgärd 2 

anges bland annat kunskapsbrist, resursbrist samt att ingen tillsyn har skett under 2020. Men 

även att det i princip inte finns några jordbruk i kommunen. 
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Hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av jordbruksverksamheter (åtgärd 2) 

Karta 2 Andel kommuner som tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av 

jordbruksverksamheter 2018-2020. Den lilla kartan visar påverkan från jordbruksverksamhet av 

övergödning (Källa: VISS). 
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Åtgärd 3 – Tillsyn av avloppsledningsnät och avloppsreningsverk 

Har tillsynen exempelvis medfört att verksamhetsutövaren har vidtagit 

åtgärder för att begränsa utsläppen av näringsämnen, prioriterade och 

särskilda förorenade ämnen vidtagits? 

71 procent av kommunerna som svarat har angett att hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för 

vatten vid tillsyn av avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3. Det är i 

samma storleksordning som året innan. 30 procent har angett att hänsyn inte  

Exempel på åtgärder som har vidtagits är olika åtgärder för att minska bräddningar från 

ledningsnät och pumpstationer, krav på ökad rening från avloppsreningsverk, tillsyn och 

krav på oljeavskiljare, omprövning av äldre miljötillstånd, uppströmsarbete.  

Några utvalda exempel på svar från kommunerna: 

Arvidsjaurs kommun 

”Tillsyn genomförs regelbundet på alla kommunala avloppsanläggningar. En flerårig 

åtgärdsplan har lämnats av VA-huvudmannen och den följs upp löpande. När det gäller 

ledningsnätet är det främst vid möten med VA-huvudmannen som åtgärder diskuteras. VA-

plan finns antagen av kommunfullmäktige och den följs löpande upp i vattengruppen 2-3 

gånger per år. I vattengruppen är VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten 

representerade.” 

Grums kommun 

”Miljökontoret kontrollerar företag anslutna till kommunalt spillvatten eller dagvatten riktat 

mot kontroll av oljeavskiljare, golvavlopp. Medför bättre egenkontroll och rutiner.” 

Höganäs kommun 

”Det finns en saneringsplan av ovidkommande vatten, del av VA-planen, med budget och 

genomförande. Det innebär att ca 4-5 Mkr årligen avsätts för att få bort dag- och 

dräneringsvatten från spillvattenledningarna.” 

Åtgärd 3. 

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 kontinuerligt. 
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Skövde kommun 

”Nämnden prioriterar miljötillsynen utifrån ett särskilt fokus på vattenstatus utifrån 

vattendirektivet. Nämnden har tagit hänsyn till anläggningars risknivå, produktionens 

storlek, egenkontroll, påverkan på skyddade områden, uppfyllandet av 

miljökvalitetsnormerna, åtgärdsprogram samt vår erfarenhet av faktiska förhållanden.” 

Sundsvalls kommun 

Begärt nya recipientprogram utifrån påverkansanalyser, vattenförekomst med mera. 

Östhammars kommun 

Uppströmsarbete med alla verksamheter som kan tänkas släppa ut föroreningar i dag- och 

avloppsvatten. 

 

Bland de som har svarat att hänsyn inte tas anger några kommuner att orsakerna är att man 

bedriver tillsyn gentemot gällande tillstånd och villkor, resursbrist, att ingen tillsyn har 

bedrivits, Covid-19/pandemi, kunskapsbrist. Men även att man inte har sådana tillsynsobjekt 

och att man inte har några vattenförekomster med risk att inte uppfylla 

miljökvalitetsnormerna.  

 

Liknande svar från Bengtsfors, Dals-Ed och Timrå 

”Tillsynen under 2020 har utgått från Miljösamverkan Sveriges projekt Provtagning och 

Flödesmätning, i vilket fokus legat på att säkerställa att provtagning och flödesmätning sker 

på ett korrekt sätt, så att vederhäftiga provsvar erhålles.” 

Hofors kommun  

”Vi ska ha ett tillsynsprojekt 2022 med inriktning miljökvalitetsnormer vatten vid tillsyn av 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät.” 

Karlstads kommun 

”Avloppsreningsverken är konstruerade för att rena organiskt material och näringsämnen. 

Villkor för dessa parametrar finns i respektive avloppsreningsverks tillstånd och tillsynen är 

inriktad på att följa upp att dessa villkor klaras. Dagens teknik är inte anpassad för att rena 

andra ämnen även om en pilotstudie för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten har 

genomförts för kommunens största avloppsreningsverk.” 

Smedjebackens kommun 

”Avloppsreningsverken har gamla tillstånd i alla fall utom ett som har ett tidsbegränsat 

tillstånd. Tillstånden kommer att behöva ses över inom en snar framtid. Arbetet med 

miljökvalitetsnormer i kommunen behöver utvecklas.” 

Örkelljunga kommun 

”Inte vid tillsyn, men vid prövning.” 
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Det är fortfarande är många kommuner som inte tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för 

vatten vid tillsyn av avloppsledningsnät och avloppsreningsverk. Många arbetar med att 

ställa krav i samband med prövningsärenden, men inte i samma utsträckning vid tillsyn när 

det gäller befintliga avloppsreningsverk som kan ha omoderna miljötillstånd och villkor. Inte 

heller vid tillsynsarbete gentemot avloppsledningsnätet där det kan ske läckage och 

bräddningar. Mycket fokus sker på näringsämnen, men inte i lika hög grad på andra ämnen. 

Bedömningen är också att kontroll av utsläpp oftast bara sker för de ämnen som finns 

villkorade i miljötillstånden och inte för andra ämnen. Vilka ämnen som är prioriterade och 

särskilda förorenande framgår av Havs- och vattenmyndigheternas föreskrifter om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2019:25. 

I förslag till Åtgärdsprogram för 2021-2027 kvarstår behovet av tillsyn på avloppsreningsverk 

och ledningsnät, men det är inte som en egen åtgärd utan det ingår kommunerna åtgärd 2: 

Miljötillsyn. I motiveringen framgår att åtgärdsarbetet har av naturliga skäl drivits längre vid 

större reningsverk med över 2 000 anslutna medan åtgärdsarbetet på de mindre 

reningsverken inte drivits lika långt. Miljöpåverkan på vattenmiljöerna kopplat till 

näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen från mindre reningsverk 

är inte omfattande totalt sett, men vid en enskild vattenförekomst kan ett mindre reningsverk 

vara en viktig orsak till att god ekologisk och kemisk status inte uppnås. Behov av åtgärder 

vid reningsverken som minskar belastning av näringsämnen finns därför fortsatt. Hur 

långtgående åtgärderna ska vara vid reningsverk kan dock variera stort mellan 

vattenförekomster beroende på reningsverkets prestanda, vilka åtgärder som finns att 

genomföra, påverkanssituationen i övrigt och avståndet till god status. Behovet av åtgärder 

skiljer sig för de prioriterade och särskilda förorenande ämnena. Här behöver 

teknikutveckling ske för att i en framtid kunna rena ämnena i reningsverken.  

Det finns också ett behov av kunskapshöjning hos verksamhetsutövarna när det gäller den 

egna verksamhetens påverkan när det gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen. 

Det kan behövas kontrollprogram för att avgöra vilka ämnen som släpps ut och som skulle 

behöva åtgärdas. Därtill kommer möjligheter att arbeta med uppströmsåtgärder, till exempel 

att se över källorna till särskilda förorenande och prioriterade ämnen och identifiera sätt att 

minska halter i inkommande vatten till reningsverket. En möjlig åtgärd kan då vara är att 

ställa krav på anslutna verksamheter. 

I VISS finns åtgärdsförslag bland annat för att minska påverkan från avloppsreningsverk. 

Kommunerna kan använda det som ett stöd i sin tillsyn. 
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Kommunernas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av avloppsreningsverk och 

avloppsledningsnät (åtgärd 3). 

Karta 3. Andel kommuner som tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät 2018-2020. Den lilla kartan visar påverkan från 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät (källa VISS). 
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Åtgärd 4 – Tillsyn av enskilda avlopp 

 89 procent, av de kommuner som har svarat anger att de tar hänsyn till miljökvalitetsnormer 

för vatten vid tillsyn av enskilda avlopp enligt åtgärd 4.  Det är detsamma som de senaste 

åren. 

Har tillsynen medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen av kväve och 

fosfor vidtagits? 

Många kommuner har svarat att de enskilda avloppens påverkan på miljökvalitetsnormer 

beaktas vid tillsyn och tillståndsgivning. Vid nyanläggning av avlopp är det naturligt att ställa 

krav. Många kommuner arbetar också med inventeringar där miljökvalitetsnormerna styr val 

av områden och att det sker inom avrinningsområden. Krav ställs sedan på åtgärder där det 

behövs.  

Exempel på svar bland många som arbetar med detta: 

Ale kommun 

”Miljökvalitetsnormerna styr turordningen i kommunens tillsyn av enskilda 

avloppsanläggningar. Tillsyn har skett på samtliga enskilda avloppsanläggningar vid flera av 

de vattenförekomster som ej når upp till god status på grund av näringsämnen. Krav ställs på 

de anläggningar som inte lever upp till miljöbalkens krav på rening vilket leder till att 

utsläppen begränsas.” 

Alingsås kommun 

”Mycket av tillsynen på avlopp har prioriterats efter miljökvalitetsnormerna. Tillsynen har lett 

till många nya enskilda avlopp. Krav har ställts både på att rusta upp gamla 

reningsanläggningar och på att installera nya. Vi ser positiva trender i miljön där vi jobbat 

med tillsyn (bäckar med minskande halter N, P och bakterier).” 

Bodens kommun 

”I samtliga områden i kommunen där ytvatten inte uppfyller miljökvalitetsnorm och där 

avloppsanordningar bedöms ha en betydande påverkan på vattenkvalitén har bristfälliga 

avloppsanordningar förbjudits.” 

 

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. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Falköpings kommun 

”När det gäller små avlopp och lantbruk sker tillsynen avrinningsområdesvis. Tillsynen på 

små avlopp sker i de känsligaste eller värsta områdena först. Nämnden handlägger årligen 

cirka 400 ansökningar om tillstånd till små avlopp.” 

Jönköpings kommun  

”Vid prioritering av områden där vi ska inventera bristfälliga avlopp utgår vi från statusen på 

vattendragen enligt särskild prioriteringsordning.” 

Karlstads kommun 

”Ja, inventeringen leder till åtgärdade avloppsanläggningar och mindre utsläpp av kväve och 

fosfor. Runt 200 avlopp inventeras per år. Vid behov ställs krav på hög skyddsnivå. 

Prioriteringen av tillsyn enskilda avlopp utgår från kommunens VA-plan från 2014 där 

miljökvalitetsnormer för vatten är en del av bedömningen.” 

Sala kommun 

”Riktlinjer för hög och normal skyddsnivå för olika områden har tagits fram. VISS har bland 

annat använts som underlag för detta.” 

Tanums kommun 

”I samband med tillsyn/inventering av äldre anläggningar ställs krav på åtgärder vid 

bristfällig rening. Vid prövning inför inrättande av ny anläggning tas hänsyn till recipientens 

status, miljökvalitetsnormer och utifrån det ställs krav på normal resp. hög skyddsnivå.” 

 

Bland de kommuner som har svarat nej anges bland annat att ingen tillsyn har utförts, att 

endast prövning har utförts, resursbrist samt att kommunen har väldigt få enskilda avlopp 

som inte har prioriterats. 
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Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten? 

89 procent av de svarande kommunerna har angett att de tillämpar krav på hög skyddsnivå 

eller högre där det behövs, för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Flera kommuner har tagit fram riktlinjer för bedömning och tillämpning av skyddsnivå. 

Många anger att de använder GIS-stöd från Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen i 

sina bedömningar. Det är samma GIS-stöd som avses. Det är framtaget med medel från Havs- 

och vattenmyndigheten och förvaltas av länsstyrelserna. 

Exempel på svar:  

Bengtsfors kommun  

”Förvaltningen har delat in det geografiska området på delavrinningsnivå, där 

delavrinningsområden som inte uppnår God status har generellt klassas med hög skyddsnivå 

avseende miljöskydd och vattenskyddsområden hög skyddsnivå avseende hälsoskydd. 

Avvikelse från hög- respektive normal skyddsnivå kan förekomma eftersom en bedömning 

alltid görs i det enskilda fallet.” 

Botkyrka kommun 

”Vi gör en bedömning i varje enskilt fall men tar hjälp av ett kartsystem som länsstyrelsen 

tillhandahåller för en första bedömning. Kartsystemet bygger på olika filter såsom jordarter, 

hur tätbebyggt det är, om det finns en badplats i närheten med mera och lägger man ihop 

dessa filter så får man en uppskattning hur stor risk en enskild avloppsanläggning skulle 

kunna utgöra för olägenhet för människors hälsa eller miljön. I bedömningen av skyddsnivå 

vägs även andra förhållanden på platsen in, som exempelvis närhet till ytvatten.” 

Eksjö kommun  

”Krav på hög skyddsnivå ställs främst utifrån Länsstyrelsens GIS-stöd för planering och 

tillsyn av små avlopp.” 

Karlstad kommun  

”Vi utgår från Havs-och vattenmyndigheten GIS-verktyg för att bedöma skyddsnivåerna. 

Miljökvalitetsnormer för vatten, utifrån beting för fosfor och kväve, är en del av underlaget i 

GIS- bedömningen.” 

Ljusnarsberg, Nora  

”Hög skyddsnivå ställs alltid inom 100 meter från strand eller behov. Behovet avgörs bland 

annat utifrån VISS och länsstyrelsens GIS-stöd.” 

Örkelljunga kommun  

”Söderåsens miljöförbund har en fastslagen policy för under vilka förutsättningar som hög 

skyddsnivå gäller vid tillståndsprövning. Policyn utgår framförallt utifrån ekologisk status 

men hänsyn tas även till skyddade eller särskilt känsliga områden.” 
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Bland de kommuner som har svarat nej anger några kommuner att de bedömer att de inte har 

några sådana områden, att man inte har några problem med övergödda vatten, att 

bedömningar görs i enskilda fall. Några kommuner anger också att det är svåra bedömningar 

och vilka effekter det skulle få.  

 

Exempel på svar: 

Herrljunga kommun 

”Vi fastställer i normalfallet inte hög skyddsnivå. Det är en svår bedömning eftersom 

avloppen i utgångsläget i princip inte har någon rening alls, därför blir en ny anläggning som 

uppnår normal skyddsnivå en ganska stor förbättring för miljön, som vi hoppas ska ge goda 

effekter över tid. Hög skyddsnivå ger i regel stora kostnader för den enskilde, ibland 

oproportionerligt stora i förhållande till miljönyttan.” 

Torsås kommun 

”Det kravet skulle innebära att mer eller mindre alla fastighetsägare i kommunen skulle 

behöva ha avloppsanläggningar som uppnår hög skyddsnivå. Inte försvarbart att kräva det.” 

Vårgårda kommun  

”Inte uttalat fokus på kväve/fosfor utan mer på fungerande anläggningar. Pågående VA-

planarbete kommer att föreslå områden för hög skyddsnivå, det saknas idag.” 

Vattenmyndigheternas bedömning är att de allra flesta kommuner på något sätt, men i olika 

grad och omfattning, arbetar med tillsyn enligt åtgärd 4. När denna åtgärd antogs var det en 

revidering av en tidigare åtgärd och motiveringen var att tillsynen inte utövades i den 

utsträckning som krävdes för att enskilda avlopp skulle åtgärdas i en takt som gjorde att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kunde följas. Det framgår även nu och den bedömningen 

kvarstår därför. Genomförd tillsyn för 2020 var 55 procent av tillsynsbehovet. 

Numera är begreppet små avlopp istället för enskilda avlopp. Med små avlopp avses 

anläggningar som är mindre än 200 anslutna personekvivalenter (p.e.) I förslag till 

Åtgärdsprogram för 2021-2027 kvarstår behovet av tillsyn på små avlopp, men inte som en 

egen åtgärd utan det ingår kommunerna åtgärd 2: Miljötillsyn. I motiveringen där anges att i 

Sverige finns det ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, 

men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Kommunerna har tillsynsansvar för 

alla små avloppsanläggningar med mindre än 200 anslutna personekvivalenter enligt 

(miljötillsynsförordning (2011:13). Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att 

säkerställa att fastighetsägares små avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. 

Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna om genomförda åtgärder 

(Vattenmyndigheterna, 2019a), som skickades ut hösten 2019, är det en stor skillnad mellan 

kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de vattenförekomster där 

det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver tillsynstakten öka, men 

behovet varierar mellan kommuner. 
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Kommunernas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsynen av enskilda avlopp (åtgärd 4). 

Karta 4. Andel kommuner som tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av enskilda 

avlopp 2018-2020. Den lilla kartan visar påverkan från enskilda avlopp (Källa: VISS). 
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Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten? 

 

Karta 5. Kommunernas tillämpning av krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att 

uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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3.3 Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 

5c och 5e 

Åtgärd 5a – Inrätta vattenskyddsområden 
Enligt 6 kap. 5 § Vattenförvaltningsförordningen ska åtgärdsprogrammet innehålla åtgärder 

för inrättande av vattenskyddsområden eller för att på annat sätt skydda dricksvatten. 

Vattenskyddsområde med föreskrifter är ett effektivt verktyg för att skydda dricksvatten från 

markanvändning och verksamheter som kan påverka kvaliteten på dricksvatten negativt. 

Vattenskydd för aktiva vattentäkter 

Av de 257 kommuner som svarat på återrapporteringen för 2020 har 224 kommuner uppgett 

att de har huvudmannaskap för en eller flera aktiva vattentäkter. Av dessa kommuner har 212 

svarat att de har ett vattenskyddsområde till sin/sina aktiva vattentäkt/er. Tillsammans har 

kommunerna 1 560 aktiva vattentäkter, 72% av dessa har vattenskyddsområde. För de 

vattentäkter som saknar skydd har 52% av kommunerna svarat att de arbetar eller planerar att 

börja arbeta med att ta fram vattenskydd för sina aktiva vattentäkter. Karta 6 a-c visar antalet 

aktiva vattentäkter i Sverige per kommun, hur många av de som har vattenskyddsområde 

samt om arbete pågår/planeras i kommunen för att inrätta vattenskyddsområde. 

Arvidsjaur kommun 

”Alla gamla ska uppdateras enligt nya rekommendationer. Tre stycken ligger hos 

Länsstyrelsen för handläggning.” 

Åtgärd 5. 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: 

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som

försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn,

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande

och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så

att tillräckligt skydd uppnås,

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,

e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för

vattenuttag.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Ockelbo kommun 

”Arbete pågår för att ta fram en prioriteringsordning för arbete med vattenskyddsområde för 

samtliga vattentäkter, både inrätta nya samt förnya äldre.”  

I likhet med tidigare år skriver många kommuner att förslag på vattenskyddsområden har 

lämnats till länsstyrelsen för fastställande men att de ännu inte är handlagda där. 

Piteå kommun 

”Ansökan för inrättande av vattenskyddsområde för huvudvattentäkten Svensbyfjärden (mer 

än 90 procent av kommuninvånarnas dricksvattenförsörjning) har lämnats till Länsstyrelsen i 

Norrbotten för beslut. Den inlämnades juli 2018 och hade till och med december 2020 inte 

handlagts. Kommunen planerar att genomföra en inventering av objekt inom föreslaget 

skyddsområde och åtgärdsplan inför kommande tillsynsarbete när väl skyddsområdet är 

fastställt.” 

På frågan varför inget arbete görs med att ta fram vattenskyddsområde för de vattentäkter 

som saknar skydd svarar många kommuner att det saknas resurser för att kunna utföra 

arbetet med vattenskyddsområden. 

Men många kommuner svara även att alla kommunala vattentäkter redan har 

vattenskyddsområde och att inget vidare arbete behöver göras. De svarar också att 

kommunen inte har några vattentäkter som de har huvudmannaskap för eller att 

vattentäkterna inte är tillräckligt stora. 

Burlövs kommun 

”De aktuella vattentäkterna ligger inte inom Burlövs kommun. Arbetet med bildande av 

vattenskyddsområde för sjön Bolmen drivs av det ansvariga kommunägda bolaget Sydvatten 

(som innehar tillståndet för vattentäkten) och inte av kommunen.” 
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Kommunala Aktiva vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap.  

 

 

Karta 6. Aktiva vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap. Den första kartan visar hur många 

aktiva vattentäkter varje kommun har huvudmannaskap för. Siffran inom parentes är en summering av 

antal kommuner per intervall. Den andra kartan visar hur många av dessa aktiva vattentäkter som har 

ett vattenskyddsområde. Den sista kartan visar om kommunen har ett pågående arbete eller planerar 

arbete med vattenskyddsområde. 



38 

Kartorna visar vilka kommuner som har många aktiva vattentäkter och vilka som har lite 

färre samt hur många av vattentäkterna som har ett skydd. Tex. Kiruna kommun har många 

vattentäkter. De ligger i intervallet 21-30 medan nästa karta visar att inte alla av deras 

vattentäkter har ett vattenskyddsområde, där ligger de i intervallet 1-10. Sista kartan visar att 

de arbetar med att ta fram VSO. 

En viktig slutsats att dra av kartsammanställning är att bara för att en kommun uppger att de 

inte arbetar med att inrätta vattenskyddsområden så betyder det inte att de inte har några. Till 

exempel så har Gällivare kommun angett att de har 19 aktiva vattentäkter. Alla 19 har ett 

vattenskyddsområde därför har Gällivare svarat nej på frågan om det pågår eller planeras 

arbete med att ta fram vattenskyddsområden. 

Vattenskydd för enskilda vattentäkter 

Bland de 257 kommuner som svarat på enkäten har 155 uppgett att de har en eller flera större 

enskilda vattentäkter (försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter 

dricksvatten /dygn). Sammanlagt har de 155 kommunerna 904 större enskilda vattentäkter. 

Av dessa uppges 27 procent ha skydd i form av ett vattenskyddsområde. 53 kommuner har 

svarat att de inte har någon större enskild vattentäkt. 21 procent av kommunerna anger att de 

inte vet hur många enskilda vattentäkter som finns i kommunen.  Karta 7 a-c visar antalet 

enskilda vattentäkter i Sverige per kommun, hur många av dessa som har någon form av 

skydd samt om kommunerna har påbörjat /planerat påbörja arbete med att ta fram skydd 

Vårgårda kommun 

”Tillsynsprojekt påbörjas under 2021 med fokus på kunskapshöjning och skydd för 

vattentäkterna.” 

Svedala kommun 

”Under 2020 planeras inventering, (eventuell) registrering, beslut om fastställande av 

provtagningspunkter och faroanalys och inspektion av de enskilda vattentäkterna, enligt 

livsmedelslagen.” 

Karlstads kommun 

”Länsstyrelsen i Värmland har beviljat miljöförvaltningen medel för att ta fram 

prioriteringsunderlag samt utveckla arbetssätt med att anordna skydd för enskilda 

dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 

m3/dygn.” 

Arboga kommun 

”De största vattenverken har regelbunden tillsyn oavsett om de är kommunala eller enskilda. 

Mindre vattenverk lämnar in vattenprover.” 

För många kommuner är resursbrist en av de stora orsakerna till att inget arbete pågår eller 

planeras för vattenskydd av enskilda vattentäkter. 
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Aneby kommun  

”Berörda fastighetsägare motsätter sig vattenskyddsområden, så det bleve tidskrävande att 

driva genom och vi har inte den tiden. Enligt behovsutredningen borde vi vara fem 

inspektörer, men vi är tre och behöver prioritera.” 

Nynäshamns kommun  

”Det är både en fråga om resursbrist och kunskapsbrist. Anges dock som en åtgärd i 

kommunens Yt- och grundvattenplan.” 

Sollefteå kommun  

”Kunskapsbrist samt resursbrist hos vattenproducenterna som är enskilda människor som 

inte är experter på vattenskydd.” 

Ulricehamns kommun  

”På grund av kunskaps- och resursbrist så har detta inte prioriterats tidigare. I samband med 

framtagandet av en VA-plan för kommunen så har tillsynsbehovet uppmärksammats och en 

inledande inventering av de större enskilda vattentäkterna är tänkt att föreslås till kommande 

tillsynsplan(er).” 
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Enskilda vattentäkter. 

Karta 7. Större enskilda vattentäkter. Den första kartan visar hur många större enskilda vattentäkter 

varje kommun har. Den andra karta visar hur många av de större enskilda vattentäkterna som har 

någon form av skydd (Vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat). 

Den sista kartan visar hur många av kommunerna som har påbörjat/planerat påbörja arbete med att 

skydda de större enskilda vattentäkterna. 
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Kartorna visar att det för många av de större enskilda vattentäkterna saknas 

vattenskyddsområde. De visar även att det i många kommuner varken pågår eller planeras 

något arbete med att inrätta vattenskyddsområde för de större enskilda vattentäkterna.  

Kommunerna uppger i återrapporteringen att orsakerna till detta är att det bland annat 

saknas tid, resurser och kompetens. 

  



IntervjuMalung-Sälen kommun

− Vi har stora stugbyar som är högt
belastade under vissa perioder.
Ibland har vattnet tagit slut, ibland
har det varit kvalitetsproblem

Det som nu begränsar oss nu är 
reningsverket i Sälen. Men de 
planerar för att bygga ut.

Sälenfjällen har en minst sagt ojämn belastning på dricks- och 
avloppsvattennätet, vilket är en utmaning. Många vill också 
bygga nytt eller bygga ut sin stuga.

Men nya bostadsplaner har länsstyrelsen tidigare att stopp för, 
om inte vattentillgången säkras först. Därför har kommunen 
medvetet omvandlat vattensamfälligheter med egna täkter till 
att bli anslutna till kommunala VA-nätet. Detta har varit möjligt 
genom anläggandet nya och större vattentäkter.

Detta brukar vara en känslig fråga på landsbygden, inte minst 
som det kan kosta runt 150 000 kronor att bli ansluten till det 
kommunala VA-nätet. Men bland de säsongsboende i Sälen 
finns en högre acceptans för åtgärden.

Och vad gäller vatten och avlopp så har kapaciteten ökat, så att 
det går att bygga nytt för den som vill.

Anna Pedersen Hägg 
Verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen
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Vattenskydd för framtida vattentäkter 

På vattenmyndigheternas fråga om det finns utpekade framtida vattentäkter i kommunen, 

exempelvis i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande, svarar 115 av 257 

kommuner ja. 136 kommuner svarar nej och sex kommuner svarar inte på den här frågan.  

Många kommuner arbetar med att se över och skydda framtida vattentäkter på olika sätt. 

Flera kommuner ansöker om vattenuttag för utpekade framtida vattentäkter. Andra lyfter in 

dem i lokala vattenförsörjningsplaner, VA-planer och översiktsplaner. En del kommuner 

arbetar med att inrätta vattenskyddsområde för potentiella framtida vattentäkter. 

Nedan följer några exempel på hur kommuner arbetar med frågan. 

Falköping  

”I VA-planen som ska antas av kommunfullmäktige under 2021 står utpekat ett antal 

reservvattentäkter som måste utredas för att bestämma vilka som ska skyddas och rustas upp 

för reservvattenförsörjningen.” 

Hultsfreds kommun 

”Vi har precis färdigställt en vattenresursplan för att kunna överblicka vilka tänkbara 

vattenresurser som finns. Vi jobbar också med att projektera vår första reservvattentäkt.” 

Västerås kommun 

”Regional vattenförsörjningsplan saknas fortfarande. Arbete pågår för att hitta 

reservvattenlösningar för Västerås. Dialog med grannkommuner pågår. Viss 

reservvattenförsörjning från Surahammar finns idag.” 

På frågan om varför det inte arbetas med framtida vattentäkter svara flera kommuner att det 

saknas resurser men även att arbete med vattenförsörjningsplanen pågår och att det i ett 

senare skede tas fram framtida vattentäkter. Vissa kommuner svarar att dagens vattentäkter 

även kan täcka framtida behov så därför är inte arbetet med att ta fram framtida vattentäkter 

prioriterat. 

Gullspångs kommun 

”Vi håller på att gå igenom vattenförekomsterna i en vattenförsörjningsplan. I den kan det 

komma att utpekas vattenförekomster som ska skyddas i framtiden. Arbetet dock ej klart 

ännu”. 

Lysekils kommun 

”Delaktiga i framtagandet av regional vattenförsörjningsplan. Ser på avsaltning från 

västerhavet som möjlig ny råvattenkälla/täkt.” 

Strömsunds kommun 

”Inom kommunen finns mycket god tillgång till både ytvatten och grundvatten av god 

kvalitet. Kommunen har därför inte sett något behov av att peka ut framtida vattentäkter.” 



IntervjuLysekil kommun

− Havet är en råvattenkälla som inte försvinner. Lysekil
har inte haft en egen råvattentäkt sedan 1950-talet. Vi tar
vårt vatten från Munkedal. Men den ledningen måste på
sikt bytas ut, och därför vill vi nu testa om det fungerar
med avsaltning.

Att avsalta havsvatten har testats på Öland 
och Gotland, där vattenbristen varit i 
starkt fokus under 2010-talet. I Lysekil har 
man följt projekten.

Ett pilotprojekt drar snart igång, vid 
den marina forskningsstationen i Fiske-
bäckskil. Lysekils kommun ska bland 
annat undersöka om teorierna stämmer. 

Ett av projektets fördelar är de miljö-
mässiga. Genom att använda havsvatten 
minskar belastningen på sötvattentäckten 
i Munkedal. Grannkommunens vattentäkt 
är även påverkad av vattenkraft och ska 
omprövas. 

I teorin blir det ungefär samma kostnad 
att bygga ett nytt avsaltningsverk som att 
byta ut den nuvarande råvattenledningen. 

Tanken är att det planerade verket ska 
täcka behovet för hela Lysekils kommun, 
och även ha kapacitet för en utökning.

Johanna Torberntsson, 
Utvecklingsingenjör på VA-bolaget Leva i Lysekil 

− Vi har tagit prover ute i
havet för att hitta en bra in-
tagspunkt. Nu håller vi på att
handla upp en pilotanlägg-
ning. Sedan måste vi testa
den i minst ett år. Vi är inte
oroliga för att det inte ska gå
att avsalta, men vi vill se hur
processen beter sig över hela
året. Det har inte byggts något
avsaltningsverk i stor skala i
Västerhavet.

− Det är oklart hur detta kan
komma att påverka vår uttags-
rätt

− Vi tror att det kostar lika
mycket. Det är en av de saker
vi ska undersöka nu.

− Behovet minskar inte. Vi har
flera områden som har behov
av kommunalt dricksvatten.
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Åtgärd 5b – Översyn och revidering av vattenskyddsområden 
Många av de befintliga vattenskyddsområdena inrättades för 30-50 år sedan med dåvarande 

lagstiftning och utifrån den tidens kunskap om exempelvis föroreningar och dess spridning. 

För dessa områden behövs en översyn och vid behov en revidering av vattenskyddsområdets 

utbredning och föreskrifternas relevans, så att syftet med skyddet uppnås.  

Av rapporteringen framgår det att 132 av de svarande kommunerna har gjort en översyn av 

vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande. Vidare framgår det 

att 75 procent av dessa kommuner bedömer att vattenskyddsområden är i behov av 

revidering. Sammanlagt finns det 733 vattenskyddsområden som är instiftade före 

miljöbalkens ikraftträdande av dessa har 51 procent fått en översyn med syfte att säkerställa 

att vattentäkterna har ett erforderligt skydd. 618 av kommunernas befintliga 

vattenskyddsområden behöver revideras för att uppnå ett tillfredsställande skydd. 

För många kommuner är det ett pågående arbete. Arbetet med att inrätta 

vattenskyddsområde är omfattande och många kommuner anger att de behöver prioritera 

skyddsarbetet. Flera kommuner skriver att de först prioriterar de vattentäkter som helt saknar 

skyddsområde. Många prioriterar också de större vattentäkterna i första hand.   Kartorna 6c 

och 7c visar om arbete pågår/ planeras eller inte för både aktiva vattentäkter och större 

enskilda vattentäkter i Sverige per kommun. 

Nedan följer några exempel på hur kommunerna arbetar med frågan. 

Halmstads kommun 

”Vi avser att uppdatera och modernisera skyddsföreskrifterna och områdesgränserna. Ett 

vattenskyddsområde har reviderats och ligger för handläggning hos Länsstyrelsen i Halland. 

Därefter påbörjas nästa som är äldst och/eller har störst behov.” 

Nybro kommun 

”Förslag för revidering av avgränsning och föreskrifter har tagits fram, aktuellt inväntas 

Havs- och vattenmyndighetens nya vägledning gällande avgränsning, zonindelning med 

mera; arbetet återupptas när ny vägledning har kommit. (Denna har just kommit i samband 

med att detta svar inlämnas)” 

Smedjebackens kommun  

”Arbetet är delvis utfört. Pågående arbete med översyn av vattenskyddsområden och 

vattenuttag. Går långsamt på grund av resursbrist, både hos verksamhetsutövare samt 

länsstyrelsen” 

Tingsryd kommun  

”Vi känner till att det är brister i de gamla men arbetar just nu för att få till 

vattenskyddsföreskrifter för infiltrationsområdet som tillhör vår största vattentäkt.” 

Örnsköldsviks kommun 

”Pågår ett projekt att revidera och skydda de befintliga vattenskyddsområdena.” 
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På frågan varför kommunen inte arbetar med översyn/revidering av vattenskyddsområdens 

föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före 

miljöbalkens ikraftträdande svarar ett flertal kommuner att frågan inte är relevant då de 

antingen inte har några vattenskyddsområden som behöver revideras eller inte har några 

vattentäkter inom sitt geografiska område. Resursbrist är en annan stor orsak till att arbete 

inte utförs inom revidering av vattenskyddsområden. Vidare anger kommunerna även att de 

prioriterar att fastställa vattenskyddsområde för täkter som inte har något skydd över att 

revidera täkter som har ett inte uppdaterat skydd. 

Alingsås kommun 

”Ej relevant. Samtliga vattentäkter i kommunen har föreskrifter som är beslutade efter 2004.” 

Ekerö kommun  

”Det saknas kompetens och utpekad ansvarig inom kommunen.” 

Nora kommun 

”Bedöms vara viktigare med vattenskyddsområden för de täkter som helt saknar skydd.” 

Österåkers kommun  

”Dricksvatten levereras av kommunförbundet Norrvatten och råvattentäkten finns inte i 

Österåkers kommun. De befintliga vattenskyddsområdena har inga aktiva vattentäkter.” (se 

kartorna 6-7). 
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Åtgärd 5c – Tillsyn av vattenskyddsområden 
För att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås är tillsyn en förutsättning. Det 

handlar till exempel om att se till att området skyltas, att meddelade förbud och 

förelägganden efterlevs, kontrollera att verksamhetsutövare söker nödvändiga tillstånd och 

att följa upp att villkor i tillstånd efterlevs. Tillsynsansvaret kan ligga hos både kommun och 

länsstyrelse 

128 kommuner har i återrapporteringen för 2020 angett att de har en eller flera tillsynsobjekt 

som är kopplade till allmän och enskild vattenförsörjning. 

Den genomförda tillsynen för allmänna vattenskyddsområden är sammanlagt 529 dagar/år 

för 2020. Vilket innebär att kommunerna har kunnat genomföra 44 procent av sitt 

tillsynsbehov. 2019 var tillsynsbehovet mindre men fler dagar av tillsyn genomfördes. 

För de enskilda vattenskyddsområdena har 55 procent av tillsynsbehovet kunnat genomföras. 

2019 hade endast 37 dagar/år lagts som tillsynsbehov och 33 dagar/år lagts för genomförd 

tillsyn. Därav utfördes en högre procent av tillsynsbehovet 2019 men fler antal faktiska 

tillsynsdagar /år utfördes 2020. Tabell 1 visar på skillnaden mellan 2020 och 2019 års 

rapportering av tillsynsbehov och genomförd tillsyn. 
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Åtgärd 5e – Tillstånd till vattenuttag 
Problem med vattentillgång till följd av låga grundvattennivåer har blivit allt vanligare. Med 

ökad konkurrens om vatten är det viktigt att vattenproducenten har tillstånd till sitt 

dricksvattenuttag, särskilt i områden där tillgången på vatten har minskat. 224 kommuner 

svarar att de har huvudmannaskap för en eller flera aktiva vattentäkter. De 224 svarande 

kommunerna har tillsammans 1564 aktiva vattentäkter. Av dessa aktiva vattentäkter har 726 

tillstånd till vattenuttag. 47 procent av de svarande kommunerna anger att arbete pågår eller 

planeras för att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens vattentäkter. Flera 

kommuner skriver att tillstånd till vattenuttag för vattentäkterna hanteras parallellt med att 

vattenskyddsområde inrättas. Andra kommuner svarar att de inte jobbar med att säkerställa 

tillstånd till vattenuttag både på grund av att det redan finns tillstånd och för att vattentäkter 

kommer läggas ner eller för att det saknas resurser att utföra arbetet. Karta 8 visar hur många 

av kommunernas aktiva vattentäkter som har tillstånd samt om det pågår eller planeras 

arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag. 

Nedan följer några exempel på hur kommunerna arbetar med vattenuttag. 

Arvika kommun  

”Det finns en plan för ansökan om tillstånd för vattenuttag som är förankrad med 

Länsstyrelsen i Värmland där samtliga tillstånd ska vara inlämnade till Mark- och 

miljödomstolen innan år 2025.” 

Sollefteå kommun 

”I samband med uppdatering av gamla vattenskyddsområden söks även tillstånd för 

vattenuttag på de vattenverk som inte har detta redan.” 
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Strömstads kommun  

”Använder enbart havsvatten idag till avsaltning.” 

Leksands kommun  

”Den ytvattentäkt som saknar tillstånd ska avvecklas inom något år.” 

Sigtuna kommun  

”Ansvarsbiten är inte klargjord vem som ska göra detta inom kommun. Här måste Havs- och 

vattenmyndigheten eller annan myndighet ge någon ett vist uppdrag annars sker det inget då 

ingen anser att det är deras sak.” 
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Kommunalt aktiva vattentäkter med tillstånd till vattenuttag. 

 

Karta 8. Antal aktiva vattentäkter som har tillstånd till vattenuttag per kommun. Den första kartan 

visar hur många aktiva vattentäkter som har tillstånd till vattenuttag per kommun. Den andra kartan 

visar hur många kommuner som har pågående eller planerat arbete med att säkerställa tillstånd 

tillvattenuttag. Stapeldiagrammet visar skillnad i antal tillstånd till vattenuttag mellan åren 2017och 
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2020. Att det är färre antal tillstånd 2020 än 2019 kan till viss del bero på att färre kommuner har 

svarat på återrapporteringen i år. 257 stycken. för 2020 mot 261 för 2019 vilket kan tolkas som att 

arbetet med tillstånd står stilla. En orsak kan vara att tillståndsprocesser är långa och komplicerade. 

Vid jämförelse med Karta 6 kan ses att Gotland har 25 aktiva vattentäkter och att 13 av dess 

har tillstånd till vattenuttag och Karta 8 visar att arbete pågår.  

Kirunas kommun uppger att de har huvudmannaskap för 21 aktiva vattentäkter och Karta 7 

visar att inte så många av dessa har tillstånd. Karta 8 visar dock att de arbetar med att ta fram 

tillstånd. 
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3.4 Fysisk planering (åtgärd 5d och 6) 

Åtgärd 5d – Regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplanen 
En viktig del i samhällsplaneringen är att säkerställa områden för dricksvattenförsörjning. De 

regionala vattenförsörjningsplanerna är ett betydelsefullt underlag för det arbetet. Genom att 

arbeta in underlag från de regionala vattenförsörjningsplanerna i översiktsplaner synliggörs 

viktiga dricksvattenförekomster och skyddet av dessa kan beaktas i planeringen. På 

vattenmyndighetens fråga om kommunen har inarbetat den regionala 

vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt åtgärd 5d, svarar 23 procent av 

kommunerna ja och 46 procent nej. 27 procent svarar att regional vattenförsörjningsplan 

saknas. Resterande fyra procent har inte svarat på frågan. Karta 9 visar om kommunerna ha 

inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen.  

Åtgärd 5. 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: 

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
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Kommunernas inarbetning av den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen (åtgärd 5d). 

 

Karta 9. Kommunernas arbete med den regionala vattenförsörjningsplanen enligt kommunåtgärd 5d. 

Den stora kartan visar hur varje kommun har arbetat med att inarbeta den regionala vatten-

försörjningsplanen i översiktsplanen. Stapeldiagrammet visar skillnaden i hur kommunerna har arbetat 
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med att inarbeta den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt kommunåtgärd 5d. 

Den lilla kartan visar hur Länsstyrelserna har arbetat med den regionala vattenförsörjningsplanen. 

 

Kartorna och diagrammet visar på en ökning av arbetet med den regionala 

vattenförsörjningsplanen och därmed också ett framåtskridande i utförandet av 

kommunåtgärd 5d men det är fortfarande en stor andel av kommunerna som inte arbetar med 

åtgärden. 

 

Utöver att ingå i översiktsplanerna används de regionala vattenförsörjningsplanerna 

framförallt som underlag för kommunens vattenplaner, VA-planer, VA-policyer eller 

motsvarande (se Figur 2). 

Användning av den regionala vattenförsörjningsplanen. 

 

Figur 2. Kommunernas användning av den regionala vattenförsörjningsplanen i deras översikts- och 

detaljplanering. På den vågräta axeln visas antal kommuner och på den lodräta axeln visas de olika 

sätten som kommunerna har använt den regionala vattenförsörjningsplanen. De flesta kommuner har 

använt den regionala vattenförsörjningsplanen som en fristående del som ger underlag till 

översiktsplanen. 

 

En stor andel av kommunerna uppger också att de har använt den regionala 

vattenförsörjningsplanen till annat än alternativen ovan.  
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Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen

Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan
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Som en ingående del av kommunens VA-plan

Genom en vattenöversikt

Genom en vattenplan

Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan
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Hudiksvalls kommun  

”Utöver att använda planen som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen och 

som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan har kommunen även använt 

planen som kunskapsunderlag.” 

Linköpings kommun 

”Vi pekar ut till exempel dricksvatten/reservvattentäkter i översiktsplanen. Det utgör 

underlag för detaljplaneringen.” 

Motala kommun  

”Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplan. Den regionala 

vattenförsörjningsplanen som togs fram under 2020 kommer att ingå som underlag i det 

arbetet.” 

Västerviks kommun 

”Den regionala planen har utgjort underlag till en lokal vattenförsörjningsplan som arbetades 

fram som en del i VA-planen som är ett tematiskt till översiktsplanen. Klar 2017.” 

Örkelljunga kommun  

”Kommunen har använt den regionala vattenförsörjningsplanen som ett underlag i arbete 

med detaljplaner och kommande översiktsplan.” 

  



Intervju
Söderköping kommun

− Vi har inte så mycket stöd av den regionala planen. 
Den är för övergripande och tillför inte mycket ny 
kunskap. Vi måste ta fram detaljerna själva.

− Det är en utmaning att vara en liten kommun. Man 
bör vara 25 000 invånare för att klara VA-kostnaderna. 
Det är svårt för oss att få specialister. Vi har sedan en 
tid ett samarbete med Valdemarsvik, Norrköping och 
Finspång. Än så länge är det bara ett pratforum, men 
vi hoppas kunna nyttja varandras organisationer.

Runt om i Sverige tas det fram regionala vatten-
försörjningsplaner, men ofta är de övergripande 
och ibland förutsätter de kunskap och resurser 
som kanske inte finns. De är inte mycket stöd för 
de små kommunerna. 

− Vi kan till exempel inte anställa laboratoriepersonal på fem 
procent. Ibland kan vi be om hjälp från Norrköping. Annars 
får vi ta in konsulter.

Söderköpings 15 000 invånare står resursmässigt i 
skuggan av grannkommunen Norrköping, en av lan-
dets större städer med tiofalt fler invånare. En åtgärd 
kan kosta lika mycket oavsett hur många som bor i 
kommunen och små kommuner kan bli hårt belastade. 

Theres Stark, enhetschef för VA och renhållning



Intervju
Söderköping utmärker sig genom att vara en skärgårds-
kommun. Under sommaren ökar invånarna i havsban-
det från 100 till 2 000, under den period som det är mest 
risk för vattenbrist.

Om Söderköping vill söka nya vägar får de vända sig till 
exempelvis SGU, som ofta hjälper till på lokal nivå, för 
att få lite mer spets och djup i åtgärderna. 

− Norrköping har mer resurser och kan ta fram mera underlag. 
Vi vill gärna ha riktat stöd. Ett av de projekt Söderköping jobbar 
med nu, där de fått stöd, är dricksvattenbevarande åtgärder. Det 
är tacksamt att få hjälp.

Söderköping arbetar med konstgjord påfyllning 
av magasinen. Genom ett sådant system kan vatten 
filtreras och bli dricksvatten. Men det systemet 
behöver utvecklas.

Söderköping skulle gärna se mer av ett kunskapsnätverk,
där de kan få och ge tips om smarta lösningar. Till ex-
empel fick de tips av Norrköping att filma spillvatten-
ledningarna för att på så sätt se om det fanns läckor i 
dricksvattennätet. 

− Det vore bra att få tips från andra om hur vi kan göra. Jag skulle 
gärna se en rapport om vem som fått bidrag för vad. Då skulle vi 
kunna få idéer.

Har du sett några förändringar i arbetet de senaste åren?

− Det är just det att alla pratar mer om samarbete. Vår kund-
tjänst är till exempel gemensam med Valdemarsvik, Åtvidaberg 
och snart Kinda. Det är också mer fokus på lågt grundvatten och 
reservvatten. Säkerhetsfrågorna har hamnat mer i fokus. Vi ser 
mer och mer att vatten inte är en oändlig resurs.
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Åtgärd 6 – Miljökvalitetsnormer i den fysiska planeringen 

 

Enligt 3 kap. 5 § plan- och bygglagen ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen avser 

att följa gällande miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna gällande 

tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten när översiktsplaner tas fram och Boverket 

ska i sin tur ge länsstyrelserna vägledning. 

Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där 

man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten? 

Av 257 kommuner svarar 71 procent att de har gjort en miljöbedömning av översiktsplanerna 

vilket är färre än föregående år.  

Båstads kommun  

”Ny översiktsplan är under framtagande där tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten.” 

Kramfors kommun 

”Miljökvalitetsnormerna är avgörande i arbetet med att identifiera relevanta miljöeffekter och 

betydande miljöpåverkan av planen.” 

 

Många kommuner svarar att miljöbedömningen med avseende på MKN för vatten finns med 

som en del i miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen. 

 

Arvidsjaurs kommun  

”Miljökvalitetsnormerna belyses i ett särskilt avsnitt i MKB:n. Översikts- och tillväxtplanens 

miljöpåverkan är i MKB:n också indelad i olika kategorier som redovisas i olika avsnitt där 

påverkan och konsekvenser beskrivs till följd av de förändringar som föreslås i planen. 

Slutligen beskrivs de åtgärder som kommunen redan vidtagit, alternativ som valts bort under 

processen samt viktiga åtgärder i det fortsatta planeringsarbetet. I dessa redogörelser finns 

miljökvalitetsnormerna också med i förekommande fall.” 

 

 

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. 
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Gullspångs kommun  

”Miljökvalitetsnormer för vatten hanteras bland annat i miljökonsekvensbeskrivningen som 

är en del av planhandlingarna till översiktsplanen.” 

 

24 procent av de 257 kommuner som svarat på återrapporteringen skriver att de inte har 

genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen. Orsaken till detta är bland annat att nya 

översiktsplaner är under framtagande. 

 

Vara kommun  

”Översiktsplanen är från 2010. En ny översiktsplan kommer att tas fram under nuvarande 

mandatperiod, vilken kommer att inkludera en tydligare miljöbedömning med avseende på 

MKN. Miljöbedömningar har gjorts i de fördjupade översiktsplaner som har beslutats eller är 

på gång att beslutas.” 

Nässjö kommun  

”Gällande översiktsplan antogs 2012, vet inte om detta genomförts. Ny översiktsplan är under 

framtagande.” 

 

Har kommunen tagit hänsyn till eventuella åtgärdsbehov som finns i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) för de vattenförekomster som berörs 

av gällande översiktsplan? 

Bland kommunerna anger 55 procent att de tagit hänsyn till åtgärdsbehoven i VISS för 

gällande översiktsplan. Detta är en ökning från föregående år. 

Finspångs kommun  

”VISS är ett planeringsunderlag för översiktsplanen och dess information är del av 

ställningstaganden för prioritering och möjligt genomförande av översiktsplanen.” 

38 procent anger att det inte tagit hänsyn till eventuella åtgärdsbehoven i VISS för gällande 

översiktsplan. 

Borås stad  

”Några åtgärdsbehov nämns i ÖP. Vi arbetar på att få ett bättre framåtsyftande arbetssätt 

kring frågorna.” 

Ekerö kommun  

”Översiktsplanen omfattar inte konkreta åtgärdsförslag utan beskriver problematiken 

översiktligt. Det konstateras i miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen att det krävs 

fortsatt arbete med relativt detaljerade underlag på många plan för att säkra vattenkvalitet i 

sjöar, ytvatten och grundvatten.” 
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Skurups kommun 

”Åtgärdsbehoven som finns i VISS tas inte upp i gällande översiktsplan. Skurups kommun 

arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I samrådsförslaget har kommunen tagit med 

åtgärdsbehov som finns i VISS.” 

 

Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för 

vattenförekomster och avrinningsområden som berörs av översiktsplanen? 

Av de svarande kommunerna anger 73 procent att de tagit hänsyn till miljökvalitetsnormer 

för vatten när det gäller vattenförekomster och avrinningsområden som berörs av 

översiktsplanen. 

Östhammar kommun  

”Översiktsplanen (ÖP) är under revidering och i det arbetet kommer bedömning av 

miljökvalitetsnormerna och samhällsplaneringens påverkan på särskilt känsliga recipienter 

förstärkas jämfört med gällande ÖP 2016, där de också fanns med som underlag, men i 

mindre omfattning. I kommande ÖP kommer det förtydligas i vilka geografiska områden 

kommunen behöver ställa särskilda krav på vatten och avlopp i detaljplanering, 

förhandsbesked och bygglov. En VA-plan kommer färdigställas under början av 2021, vilken 

också ger ett bra underlag till ÖP. VA-planen har tagit hänsyn till MKN vatten. En utställning 

av ÖP planeras till sommar/höst 2021 och beslut beräknas tas under början av 2022.” 

Trelleborgs kommun  

”Större områden för avrinning finns utpekade. Kommunen arbetar just nu med ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanerna som ska hantera problematik kring stigande hav och 

översvämningar där även delvis miljökvalitetsnormer kan komma att behandlas.” 

 

21 procent av kommunerna svarar att de inte har tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för 

vatten när det gäller vattenförekomster och avrinningsområden som berörs av 

översiktsplanen.  

 

Orusts kommun  

”Kommunen arbetar med miljökvalitetsnormer vid fastställande av detaljplaner. Kommunens 

ÖP påbörjades 2002 och slutfördes 2007, antogs 2009. Ny ÖP revideras inom kort (2021) och 

då kommer miljökvalitetsnormer ingå i underlaget.” 

Skellefteå kommun  

”Översiktsplanen är för gammal, men för varje enskild FÖP som tas fram tittar vi på 

förutsättningarna. Kommunen kan bli bättre på att tydligare ta ställning. FÖP:arna kan bli 

mer vägledande i dessa frågor.” 
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Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande 

översiktsplan, för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten? 

45 procent av kommunerna rapporterar att andra insatser har gjorts för att följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten i översiktsplanen. Många kommuner ger exempel på arbete 

med dagvattenfrågor, både strategiskt arbete och konkreta åtgärder. 

Alingsås kommun  

”Rening av avloppsvatten, vatten- och avloppslösningarna i Alingsås kommun ska leda till att 

läckage av näringsämnen och bakterier minimeras, särskilt i redan påverkade områden. När 

det gäller avloppslösningar blir det nästan alltid bättre reningsresultat i en gemensam 

anläggning än i en enskild och är därmed en bättre långsiktigt hållbar lösning. All bebyggelse 

som ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA ska vara ansluten till det 

kommunala VA-nätet. Kommunen ska även ha en generös inställning till anslutning av 

bostäder som ligger utanför VA-området. I Strategi för vatten och avlopp i Alingsås kommun 

har områden med behov av gemensamma VA-lösningar identifierats. Bedömningen har 

påverkats av hur stor efterfrågan på mark är, hur markförhållandena ser ut samt eventuell 

hög skyddsnivå.” 

Bengtsfors kommun  

”För att åstadkomma en bred förankring i åtgärdsarbetet har det i de flesta 

avrinningsområden bildats samverkansgrupper som heter vattenråd. Dessa samlar aktörer 

som på olika sätt är kopplade till områdets vatten, till exempel kommuner, myndigheter, 

industrier, kraftverksinnehavare, jord- och skogsbrukare och ideella intresseorganisationer. 

För Bengtsfors finns vattenråd i alla tre huvudavrinningsområden; Dalslands kanals, Dal-

bergså/Holmsåns och Gullmarns (Örekilsälven) vattenråd. Vattenråden samverkar med 

vattenvårdsförbunden.” 

 

50 procent av de 257 kommuner som svarat på återrapporteringen skriver att de inte har gjort 

andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att följa MKN för vatten. 

 

Strängnäs kommun  

”Vår nuvarande ÖP är från 2014 så i denna berörs inte MKN för vatten. Kommunen har 

däremot antagit en vattenplan vilken bland annat omfattar en beskrivning av kommunens 

vattenförekomster med statusklassning och MKN samt en beskrivning av kommunens 

vattenarbete för att nå MKN. Kommunen arbetar fortsatt med en reservvattentäkt som nämns 

i ÖP:n, för att trygga vattenförsörjningen över tid samt skapa ett långsiktigt skydd för en av 

våra större grundvattentäkter mot olyckor och annan påverkan.” 

Vadstena kommun  

”När arbetet med ny ÖP påbörjas kommer större fokus ligga på vattenfrågor.” 
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Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten? 

Det är 76 procent av de svarande kommunerna som rapporterar att andra insatser har gjorts 

för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten i detaljplanearbetet. 

Arboga kommun  

”I detaljplanearbetet tas alltid hänsyn för miljökvalitetsnormerna, vid vissa fall föreslås 

åtgärder i dagvattenutredningar kopplat till detaljplan olika former av åtgärder. En vanlig 

åtgärd är ytor för fördröjning och infiltrering av dagvatten.” 

Håbo kommun  

”En våtmark med vattenreglerande och renande funktion har anlagt för att omhänderta 

dagvatten från det nya verksamhetsområdet Logistik Bålsta som är under etablering i Bålsta. 

Åtgärden motverkar översvämning nedströms, fördröjer vatten i landskapet och renar vatten 

från logistikområdet innan det rinner ut i Mälaren. Projektering för en större 

dagvattenanläggning i centrala Bålsta pågår för att omhänderta och rena vatten från centrala 

Bålsta.” 

 

19 procent svarar att de inte har några andra insatser kopplade till arbetet med detaljplaner 

för att följa MKN för vatten. Flera kommuner svara att det saknas resurser för detta arbete. 

 

Kävlinge kommun  

”Inga insatser under 2020 men sedan tidigare belyses och bedöms vattenförekomster med 

tillhörande MKN numera tydligare i planarbetet.” 

Överkalix kommun  

”Det har inte tagits fram några nya detaljplaner i Överkalix under senare år.” 

  



 

63 

3.5 Dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner 

(åtgärd 7 och 8) 

Åtgärd 7 – Vatten- och avloppsvattenplaner 
 

136 kommuner (54 procent) anger att de har en vatten- och avloppsplan (VA-plan) enligt 

åtgärd 7. Året innan var det 123 kommuner som rapporterade det. 80 kommuner (32 procent) 

svarar att deras VA-plan är under framtagande. Året innan var det 88 kommuner som hade 

en plan under framtagande. Av alla dessa planer tar 181 kommuner hänsyn till 

miljökvalitetsnormer för vatten i planerna. 2019 svarade 175 kommuner att planen tog hänsyn 

till miljökvalitetsnormerna. 

42 procent svarar att deras VA-plan omfattar hela kommunen. Året innan var andelen 48 

procent. 22 procent anger att deras VA-plan bara omfattar kommunal VA-försörjning enligt 

lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 

Skara kommun  

Kommunen anger att de arbetar med lokala recipientprovtagningar för att bedöma statusen 

på kommunens vattendrag, då det är mer exakt än vattenmyndigheternas bedömning av hela 

vattenförekomsten.  

Herrljunga kommun  

Kommunen svarar att miljökvalitetsnormerna ligger till grunden för deras planering av var 

kommunalt VA behöver införas. 

Tranås kommun  

Kommunen delar med sig av att de arbetar med översikt, strategi och plan kopplat till VA, 

vilket har bakats ned till 45 aktiviteter. Arbetet är strategiskt med utgångspunkt i 

miljökvalitetsnormerna, med många aktiviteter kopplat till uppströmsarbete. Planen har 

framtagits i ett samarbete mellan flera olika förvaltningar, för att säkerställa att olika aspekter 

av miljökvalitetsnormerna diskuterades. Även kommunens dagvattenarbete kopplar till 

miljökvalitetsnormerna. Kommunen arbetar dessutom med att förbättra 

avloppsreningsverkets kväverening och tittar på en annan lösning för rening av lakvatten från 

deponi. 

 

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. 
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Oskarshamns kommun  

Kommunen svarar att de tittar på recipientens status och miljökvalitetsnormer i VISS, som 

tillsammans med kompletterande geografiska informationsdata med små avlopp används 

som bedömningsunderlag när det kommer till kommunens VA-frågor. 

Sundsvalls kommun  

Kommunen anger att statusklassningen i VISS ofta har för låg tillförlitlighet och att 

kommunen får utföra kompletterande undersökningar och egna bedömningar i syfte att ta 

fram tillförlitligt underlag till VA-planen. 

Uppsala kommun  

Enligt kommunen så har de poängsatt olika vatten, där känsliga recipienter har tilldelats 

högre poäng. Dessa vatten är sedan prioriterade för utbyggnad av kommunens allmänna VA. 

 

 

De kommuner som saknar VA-plan eller saknar hänsyn till miljökvalitetsnormer i planen, 

svarar att det ofta beror på resursbrist, tidsbrist eller att det är en nedprioriterad fråga för 

kommunen. Några svarar att deras planer tillkom före miljökvalitetsnormerna och därmed i 

dagsläget saknar denna koppling. En del kommuner menar att arbetet med VA-plan och 

hänsyn till miljökvalitetsnormer är ett pågående arbete.  
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Kommunernas vatten- och avloppsplan, med hänsyn till MKN för vatten. 

 

Karta 10. Enligt åtgärd 7 ska kommunerna ta fram en vatten- och avloppsplan för att MKN för vatten 

ska kunna följas. Vattenmyndigheterna frågar i enkäten om kommunerna har en sådan plan och om den 

tar hänsyn till MKN. Av enkätsvaren att döma har 48 procent av kommunerna en plan som tar hänsyn 

till MKN. 6 procent av kommunerna har en plan. 32 procent arbetar just nu med att ta fram en sådan 

plan, medan 14 % saknar en plan.  
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Åtgärd 8 – Dagvattenplaner 

 

Av svarande kommuner anger 116 (46 procent) att de har en dagvattenplan för att begränsa 

utsläpp av dagvatten till vattenmiljöer. Det är en förbättring från föregående år då 42 procent 

av kommunerna svarade att de har en dagvattenplan. 77 kommuner (30 procent) svarar att 

planen är under framtagande. Året innan angav 29 procent av kommunerna att planen var 

under framtagning. Av dessa kommuner svarar 146 att planen tar hänsyn till 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

Från svaren på enkäten går det att se att kommunerna överlag anser att dagvatten är en viktig 

fråga att arbeta med. Tillvägagångsättet att arbeta med frågan skiljer sig dock åt. En del 

kommuner har redan en beslutad dagvattenplan/strategi/policy, som i vissa fall är fristående 

eller som en del i VA-planen. Andra kommuner inväntar att dagvattenplanen ska beslutas av 

kommunpolitikerna. Vissa anger att de har anlitat konsult som har tagit fram planen, medan 

andra svarar att de själva har arbetat fram planen i samarbeten över förvaltningsgränserna.  

Svaren visar också att det fortfarande saknas en del dagvattenplaner i landets kommuner. 

Flera kommuner beskriver resursbrist som en orsak, andra att frågan inte har prioriterats av 

de styrande i kommunen. Medan några kommuner precis har börjat arbeta med frågan. En 

del kommuner har äldre dagvattenplaner, innan miljökvalitetsnormer för vatten kom. Några 

kommuner lyfter den otydliga lagstiftningen som en svårighet med arbetet att ta fram en 

dagvattenplan. 

Ulricehamns kommun och Finspång kommun  

Kommunerna anger att de använder LOVA-medel för att ta fram en dagvattenplan. 

 

Flera kommuner har tagit hänsyn till ett förändrat klimat vid framtagandet av 

dagvattenplanen, bland andra Örkelljunga kommun och Sölvesborgs kommun.  

 

Vaxholms kommun  

Kommunen svarar att deras dagvattenstrategi siktar mot att miljökvalitetsnormerna ska följas 

år 2027. Planen tar en helhetsbild över dagvattenhanteringen kopplat både till 

samhällsplanering samt drift och underhåll. Planen tydliggöra både rening och fördröjning. 

  

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. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande 



IntervjuUlricehamns kommun

− Vi har en politisk referensgrupp och tog hjälp av
en konsult som hade mallar för sådana här planer,
så man inte behöver börja från början själv. Vi tittade
även på hur andra kommuner har gjort.

− Ursprungligen sökte vi 1,4 miljoner kronor men fick
till slut 800 000 kronor.

Ludvig Simonsson, samhällsplanerare

Resursbrist är något flera kommuner anger som orsak till att 
åtgärder inte blir av. Men det finns medel att söka. Ulrice-
hamns kommun fick 800 000 i lokala vattenvårdsprojekts bidrag 
(LOVA) för att ta fram en vatten- och avloppsplan. Och nu är 
den färdig.

Ulricehamns kommun i Västra Götalands län, med knappt 25 
000 invånare, saknade en samlad syn kring vatten- och avlopps-
frågor. Det kommunala energibolaget och kommunens miljö-
enhet tog då initiativ till att ta fram en VA-plan. 2019 påbörjades 
arbetet och i maj 2021 skulle den antas av politikerna. En pro-
jektgrupp möttes regelbundet i workshops och började med att 
identifiera problem och ta fram en plan.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tydliga och bra 
riktlinjer och länsstyrelsen beviljade LOVA-bidraget.

Tillsammans med egna medel räckte det till att ta fram en 
VA-policy i flera delar som behandlar både kommunalt och en-
skilt VA plus dagvatten. Tanke är att dokumenten, när de väl 
antagits, inte ska bli några hyllvärmare utan komma till använd-
ning för uppföljning av till exempel utbyggnadsplaner och före-
slagna åtgärder som inventering av enskilda vattentäkter. 
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Eda kommun  

Kommunen anger att dagvattenhanteringen ska efterlikna naturen genom avdunstning, 

fördröjning eller infiltration i mark. Dagvattensystemet ska utformas efter platsspecifika 

aspekter, dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. En aktivitet kommunen 

har gjort med koppling till dagvattenhantering är översvämningskartering. 

Piteå kommun 

Kommunens dagvattenpolicy anger att dagvatten ska renas från näringsämnen, tungmetaller 

och andra miljöstörande ämnen, när dessa halter är högre än vad recipienten tål enligt 

miljökvalitetsnormerna. Det anges även att förorenat dagvatten inte får öka till recipienten vid 

exploatering eller ombyggnationer.  

Sundsvalls kommun  

Kommunen svarar att de använder VISS för att få fram vilka miljökvalitetsnormer som ska 

följas. För vatten som är för små för att klassas i VISS, har kommunen gjort egna 

riskklassningar.  

Östersunds kommun  

Kommunen anger att det saknas kunskap om vilka halter av föroreningar som finns i 

vattenförekomsterna idag och därmed vilka riktlinjer för utsläpp från dagvatten som ska gälla 

för respektive recipient. De saknar också nationella riktlinjer för krav på rening av dagvatten. 
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Kommunernas dagvattenplan, med hänsyn till MKN för vatten. 

 

Karta 11. Enligt åtgärd 8 ska kommunerna ta fram en dagvattenplan för att MKN för vatten ska kunna 

följas. Vattenmyndigheterna frågar i enkäten om kommunerna har en sådan plan och om den tar 

hänsyn till MKN. Av enkätsvaren att döma har 38 procent av kommunerna en plan som tar hänsyn till 

MKN. 8 procent av kommunerna har en plan. 30 procent arbetar just nu med att ta fram en sådan 

plan, medan 24 procent saknar en plan. 
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Åtgärd NY – Dioxiner 

 

Åtgärden är ett tillägg enligt Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten 

och PFAS i grundvatten. 

I enkäten till kommunerna ställs frågan ”Har kommunen verkat för att minska utsläppen av 

dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig förbränning genom till exempel: 

• Informationsinsatser 

• Rådgivning som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra luftföroreningar 

• Begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt 

område 

• Erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och 

tätbebyggt område 

• Verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel 

centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk. 

• Annat 

 
  

Åtgärd NY, dioxiner. 

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar 

från småskalig förbränning. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 

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. 
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Antal kommuner som verkat för att minska utsläpp från småskalig förbränning 

Figur 3. Diagrammet visar hur många kommuner verkat för att minska utsläppen av dioxiner och 

dioxinlika föreningar från småskalig förbränning. Åtgärdsansträngningarna är markerat med turkos 

för 2020 och ljusblått för 2019. 

Vid en jämförelse med 2019 syns en ökning av antalet kommuner som har utfört respektive 

aktivitet kopplat till att minska utsläpp av dioxiner. Av svaren på enkäten att döma arbetar 

många kommuner med att nå ut med information via bland annat kommunens webbplats. 52 

procent svarar att de utfört informationsinsatser. Många kommuner skickar även ut 

informationsmaterial om miljökraven för braskaminer vid exempelvis bygglovsansökningar. 

Rådgivning sker också ute i kommunerna, bland annat på direkta förfrågningar. 47 procent 

svarar att de utfört rådgivning kopplat till förbränningar. Naturvårdsverkets broschyr ”Tänd i 

toppen” verkar även detta år vara ett populärt sätt att sprida information på.  

Kommunerna arbetar även med olika typer av förbud att elda trädgårdsavfall i 

bostadsområden. 68 procent svarar att de har arbetat med begränsande förbud. När det 

kommer till tillsyn kopplat till otillåtna eldningar verkar det i stor utsträckning ske efter 

inkomna klagomål. En del kommuner, sju procent, har även erbjudit gratis borttransport av 

trädgårdsavfall i ett försök att minska eldning av avfallet i invånarnas trädgårdar.  

Flera kommuner svarar att de redan har ett väl utbyggt fjärrvärmenät, medan andra svarar att 

de arbetar med att bygga ut fjärvärmeledningar till fler kommuninvånare. 44 procent av 

kommunerna svarar att de arbetar för en omställning av värmeförsörjningen i kommunen.  
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Kommunernas arbete med att minska utsläpp av dioxiner från förbränning. 

 

Karta 12. Antalet kommuner som har utfört de fem aktiviteterna har ökat för samtliga sedan 2019. I 

kartan längst ned till höger har de fem aktiviteterna slagits ihop.  
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4. Länsstyrelsernas rapportering 

4.1 Länsstyrelsernas arbete med tillsyn 
Länsstyrelsernas åtgärder 1, 2, 3, 4, 7 och 10 handlar om tillsyn inom olika 

verksamhetsområden. Tillsyn sker sällan bara för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten 

och det kan i många fall vara svårt att avgöra vilka åtgärder vid en enskild verksamhet som 

har bäst effekt för en nedströms vattenförekomst. Nedan visas några exempel på hur 

länsstyrelserna valt att använda miljökvalitetsnormerna för vatten i arbetet med tillsyn 

generellt. 

Av länsstyrelsernas rapportering framgår att länsstyrelserna Gävleborg, Kronoberg och 

Västra Götaland använder miljökvalitetsnormer för vatten som en prioriteringsgrund i 

länsstyrelsernas behovsutredning. Flertalet länsstyrelser svarar att de använder 

Miljösamverkan Sveriges modell för behovsutredning och att där ingår inte 

miljökvalitetsnormer för vatten. Länsstyrelsen i Örebro län svarar att miljökvalitetsnormerna 

ingår i planeringen av tillsyn av vattenverksamheter, men inte vid planeringen av tillsyn av 

miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen i Blekinge län anger att de inte har gjort någon 

behovsutredning eller tillsynsplan för år 2020.  

14 länsstyrelser anger att de har använt miljökvalitetsnormerna för vatten som 

prioriteringsgrund i planeringen av den egeninitierade tillsynen i länsstyrelsens tillsynsplan. 

Länsstyrelsen i Stockholms län svarar att miljökvalitetsnormer används vid planering av viss 

tillsyn. Länsstyrelsen i Södermanlands län svarar att trots att miljökvalitetsnormerna inte är 

en prioriteringsgrund i tillsynsplanen, syftar tillsynen till att genomföra Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram. 
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Länsstyrelsernas planeringsarbete med tillsyn, med behovsutredning och tillsynsplan. 

 

Karta 13. I planeringsarbetet med tillsyn tar länsstyrelserna årligen fram behovsutredning och en tillsynsplan. 

Vattenmyndigheterna har i enkäten frågat om utredningen och planen har gjorts för 2020 och om de tar hänsyn till MKN 

för vatten. Kartorna visar länsstyrelsernas svar. Enkätsvaren visar att 14 procent av länsstyrelserna gör en 

behovsutredning som tar hänsyn till MKN, medan 67 procent tar fram en tillsynsplan med hänsyn till MKN. 
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Åtgärd 1 – Tillsyn miljöfarlig verksamhet 

 

I länsstyrelsernas tidredovisningssystem syns även detta år en viss ökning i arbetet med 

egeninitierad tillsyn. Under 2020 har 4 049 dagar lagts på tillsyn av miljöfarlig verksamhet 

mot 4 024 dagar för 2019 och 3 639 dagar för 2018. En ökning ses även i tillsynen av IED-

anläggningar (verksamheter som berörs av Industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU) där antalet 

dagar ökat till 2 852 dagar jämfört med 1 611 och 943 dagar under 2019 och 2018. 

 

12 länsstyrelser anger att miljökvalitetsnormerna för vatten används i planeringen av tillsyn 

av miljöfarlig verksamhet. Föregående år var siffran 16 länsstyrelser. 

 

Några exempel: 

Länsstyrelsen i Uppsala län  

Länsstyrelsen i Uppsala län skriver att MKN är en av prioriteringsgrunderna i planeringen. 

Ett mål för 2020 har varit att förmå verksamhetsutövarna att utreda om MKN nås.  

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län svarar att de under 2020 har påbörjat ett internt arbete med att 

implementera MKN för vatten i tillsynen. Målet är att uppnå god vattenkvalitet och skapa 

samsyn i den interna bedömningen. Under året har arbetet fokuserat på förutsättningarna för 

samarbete i tillsynen, tänkbara fokusområden och projektets avgränsningar. 

 

 

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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Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län anger att det tas hänsyn till MKN vid prövning, yttranden till 

domstol och samråd, men även i vissa fall vid granskning av recipientkontrollprogram och 

egenkontrollprogram. 

Arbetet med dioxiner och PFOS/PFAS lyftes särskilt i och med vattenmyndigheternas 

kompletterande åtgärdsprogram om miljögifter som beslutades 2018. I återrapporteringen har 

länsstyrelserna angett sammanlagt 183 dagar tillsyn med anledning av dioxiner (40 dagar år 

2019) och 123 dagar för PFOS/PFAS (76 dagar år 2019). 

 

Tillsyn utförd 2017-2020  

Egeninitierad tillsyn 
Utfört 

2017 

Utfört 

2018 

Utfört    

2019 

Utfört    

2020 

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (555) [åtgärd 1] 12 462 14 298 15 212 15 979 

Planerad/egeninitierad tillsyn av miljöfarlig verksamhet 

(5553) [åtgärd 1] 2 970 3 639 4 024 3 661 

Planerad/egeninitierad tillsyn av IED-anläggningar 

(55572) [åtgärd 1] 715 945 1 611 1 974 

Vattenverksamhet - Markavvattning (53521/53531) 

[åtgärd 1] 
22 63 115 239 

Totalt för övrig vattenverksamhet (53523) [åtgärd 1 

och 12] 
2 463 3 434 3 000 2 697 

Vattenskyddsområden (516) - Genomgång av 

vattenskyddsområden genom planerad och 

händelsestyrd tillsyn av medgivna dispenser och 

tillstånd med villkor samt avslag. Förberedelser, besök 

och efterarbete [åtgärd 4b] 73 134 236 260 

Händelsestyrd tillsyn av vattenskyddsområden (5161) 

[åtgärd 4b] 62 51 67 68 

Planerad tillsyn av vattenskyddsområden (5161) 

[åtgärd 4b] 11 84 169 192 

Tabell 2. Antal dagar (8 timmar per dag) utförd tillsyn 2017-2020. Redovisningen baseras på uttag 

från länsstyrelsernas tidrapporteringssystem Agresso. Siffrorna inom parenteser hänvisar till de VÄS-

koder som används vid tidsrapporteringen. 
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Åtgärd 2 – Tillsyn vattenkraft och dammar 

 

Länsstyrelserna arbetar på olika sätt med att få in miljökvalitetsnormerna för vatten i sin 

planering av tillsyn av vattenkraft och dammar. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

”Den egeninitierade tillsynen planeras utifrån avrinningsområden och syftet är att uppfylla 

Länsstyrelsens åtaganden enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för 

vattenkraften, samtidigt som målen enligt vattendirektivet och art- och habitatdirektivet nås i 

så stor utsträckning som möjligt. I detta syfte håller en långsiktig plan med prioritering av alla 

vandringshinder i länet på att tas fram. MKN för vatten är en del i prioriteringen och den 

egeninitierade tillsynen kommer att planeras utifrån denna plan.” 

Länsstyrelsen Västerbotten 

”En stor del av vår planerade tillsyn bygger på de uppdrag vi har i åtgärdsprogrammet och 

därmed ingår miljökvalitetsnormerna i planeringen. Vi kommer också att prioritera delar av 

vår tillsyn till de avrinningsområden som ligger tidigt i tidsplanen för omprövning för 

moderna miljövillkor. Genom detta skapas bättre förutsättningar att nå normen.” 

Länsstyrelsen Västernorrland 

”Vid planeringen av den egeninitierade tillsynen för kraftverk och dammar prioriteras 

avrinningsområden som är kustmynnande, där tillsynsobjekten ligger i vattenförekomster 

som inte uppnår god ekologisk status och på förekomsten av flodpärlmussla som finns inom 

området. Syftet med tillsynen är att genom tillsynsinsatser få till miljöförbättrande åtgärder 

för att på så sätt bidra till att uppfylla MKN.” 

Länsstyrelsen Norrbotten 

”Planering av genomförande av tillsyn av dammar och kraftverk inbegriper kontroll av 

befintlig normsättning och genomgång av åtgärdsbehov på plats med verksamhetsutövarna.” 

 

 

  

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. 
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Åtgärd 3 – Egenkontroll via tillsyn eller vägledning 

 

I länsstyrelsernas och kommunernas arbete med tillsyn ingår att se till att verksamhetsutövare 

genomför egenkontroll. I sina svar har exempelvis Länsstyrelsen i Norrbotten angett att 

bolagen måste genom sin egenkontroll visa hur de följer miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Även länsstyrelserna i Stockholm och Halland har nämnt att det kan ske genom granskning 

av kontrollprogram. Länsstyrelsen i Västernorrland har också svarat att det finns vissa 

aktiviteter, som till exempel arbetet med verksamheters recipientkontroll, som i förlängningen 

kommer att vara värdefulla fakta för att kunna vidta rätt åtgärder för att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

 

 

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. 
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Åtgärd 4 – Skydd av dricksvattentäkter 

Åtgärd 4a – Förstärka arbetet med inrättande av 

vattenskyddsområden  
Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden är en lång process med många inblandade 

intressenter och som även kräver samråd i flera omgångar. Förutsättningarna skiljer sig också 

åt mellan länen, både när det gäller resurser och komplexitet i ärendena. Varje område är 

unikt och behöver behandlas därefter. Handläggningstiderna för vattenskyddsområden 

varierar därför från sex månader upp till flera år. På frågan ”vad är handläggningstiden för 

inrättande av vattenskyddsområde?” svarade länsstyrelserna exempelvis på följande sätt: 

Länsstyrelsen Gotland 

”På Gotland tas inga beslut om vattenskyddsområden av Länsstyrelsen. Det är endast 

kommunen som beslutar om inrättande av vattenskyddsområden. Region Gotland har dock 

mycket långa handläggningstider, vilket beror på flera saker: 

• det finns många motstående intressen kring dricksvatten,  

• fokus de senaste åren har varit på att leta nya vattentäkter med tillhörande 

tillståndsprövning enligt 11 kap MB,  

• ärendena är komplexa och  

• det är troligen svårt att politiskt prioritera frågan om vattenskydd, detta på grund av ett 

stort motstånd.” 

 

 

Åtgärd 4.  

Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. 

Länsstyrelserna behöver särskilt: 

a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta 

handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden, 

b) genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med 

tillhörande föreskrifter, 

c) inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med att inrätta 

och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden, 

d) utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna, 

e) genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har 

tillstånd, särskilt i områden med dricksvattenförekomster. 

Åtgärderna enligt punkterna c), d) och e) ska vara genomförda senast två år efter 

åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Länsstyrelsen Västra Götaland 

”Handläggningstiderna varierar kraftigt framförallt beroende på ärendenas komplexitet och 

kommunernas arbete och prioritering. De ärenden vi handlägger berör fler än en kommun (i 

flera fall mer än två kommuner) och processerna kräver omfattande förankring. 

(Vattenskyddsområden inom en kommun beslutas av kommunen i fråga, inte av oss).” 

 

Arbete med att förkorta handläggningstider för vattenskyddsområden 

På frågan hur Länsstyrelsen har arbetat för att förkorta handläggningstiderna svarar många 

länsstyrelser att frågan är prioriterad och att fler personalresurser läggs på att hantera 

ärendena som kommer in. 

Länsstyrelsen i Jönköping län 

”Länsstyrelsens strategi är att ha korta ledtider genom att hantera vår del i 

ärendehandläggningen snabbt och effektivt. Handläggningstiden förkortas genom att ha vi 

har en tät och tidig dialog med kommuner och dricksvattenproducenter. De personella 

resurserna på länsstyrelsen har utökats under de senaste åren.” 

Länsstyrelsen Gävleborg 

”Länsstyrelsen avsätter mer tid i planeringen för att kunna arbeta med fastställande av 

vattenskyddsområden. Då många av våra kommuner i nuläget är aktiva och arbetar med 

revideringar finns ett stort behov av att prioritera arbetsuppgiften. 2021 prioriterar vi 

handläggningen av dessa ärenden och prioriterar bort kommunbesök och tillsynsvägledning.” 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

”Det bästa sättet att korta handläggningstiden är att ha diskussioner med sökanden i ett tidigt 

skede innan ansökan kommer in. Förarbetet är viktigt så att de ansökningar som kommer in 

innehåller det som behövs och är tillräckligt genomarbetade. Det är också viktigt att ha 

resurser så vi kan ha ett bra förarbete innan ansökan och sedan hinna arbeta med 

ansökningar.” 

Länsstyrelsen Uppsala län 

”Vi har utökat personalstyrkan och prioriterat bildande av vattenskyddsområde. Eftersom 

många ansökningar har varit väldigt gamla har många uppdateringar/kompletteringar och 

uppstarts arbete behövts.” 

 

  



IntervjuLänsstyrelsen Gotland

− Region Gotland har under de 
senaste åren beslutat om fem nya 
vattenskyddsområden, vilket jag 
ändå tycker känns bra.

Gotland är ett av de områden i Sverige som är hårdast drabbat 
av vattenbrist. De senaste åren har sårbarheten för öns vatten-
försörjning visat sig med all tydlighet. Region Gotland, som an-
svarig VA-huvudman, lägger mycket resurser på att leta nya all-
männa vattentäkter. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har 
även en rådgivande roll i frågor som rör vattenverksamheter.

Det tar tid att börja nyttja en ny allmän vattentäkt, först under-
söks kapacitet och kvalitet genom provpumpningar. Förhopp-
ningsvis kan detta mynna i tillståndsprövning enligt 11 kap mil-
jöbalken. Detta är en process som tar tid. I tillståndsprocessen 
förtydligas motstående intressen till dricksvattenuttag, det kan 
bland annat handla om Natura 2000-områden, areella näringar 
och kalkindustrin. 

När tillstånd har erhållits kan så arbetet med att ta fram ett 
vattenskyddsområde ta vid. 

Frida Eklund
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Åtgärd 4b – Tillsyn av vattenskyddsområde 
Enligt utdrag från länsstyrelsernas tidrapporteringssystem Agresso lades 355 dagar på 

planerad, egeninitierad tillsyn av vattenskyddsområden under 2019. Det är en ökning jämfört 

med 2018 då endast 84 dagar registrerats för arbetet. Det är även mer tid än de 332 dagar som 

länsstyrelserna uppgav att de planerat för i verksamhetsplaneringen för 2019. För år 2020 

angav länsstyrelserna att 175 dagar var avsatta. Figur 4 visar hur länsstyrelserna har arbetat 

med tillsyn av vattenskyddsområden under 2018, 2019 och 2020. 

Planerad och utför tillsyn av vattenskyddsområden 

  
 

Figur 4. Diagrammet Stapeldiagrammet visar hur mycket planerad och utförd tillsyn som 

länsstyrelserna har gjort för åren 2018, 2019 och 2020. Den turkosa färger betyder planerad tillsy

den ljusblå färgen betyder utförd tillsyn hämtad från Länsstyrelsens egna tidredovisningssystem. 

vågräta axeln visar årtalen 2018, 2019 och 2020. Den lodräta axeln visar dagar. 2018 hade 

Länsstyrelserna tillsamman lagt 319 dagar på planerad tillsyn av vattenskyddsområden men bara 

utfört 84 dagar enligt tidredovisningssystemet. 2019 var 332 dagar planerade för tillsyn av 

vattenskyddsområden och 355 dagar utfördes. För 2020 var 175 dagar planerade för tillsyn och 26

dagar utfördes. 

 

Flera länsstyrelser skriver att tillsynen för vattenskyddsområden är delegerad till länets 

kommuner. 
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Miljökvalitetsnormer i tillsynsplaneringen för vattenskyddsområden 

Länsstyrelserna arbetar på olika sätt med att inkludera miljökvalitetsnormerna i 

tillsynsplanering för vattenskyddsområden. Nedan finns några exempel. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

”Vattenskyddsområden med föreskrifter är förebyggande åtgärder för att minska riskerna för 

förorening. Ett tillstånd och dispens får inte innebära att risk för försämrad vattenkvalitet i 

vattentäkten eller att MKN överskrids.” 

Länsstyrelsen Östergötland 

”MKN-vatten finns med som en grund för prioritering av tillsynen.” 

Länsstyrelsen Västerbotten 

”MKN ingår inte som en grund för planeringen av tillsyn av vattenskyddsområden. Detta 

beror på att samtliga grundvattenförekomster i länet har god status, däremot har fyra 

förekomster bedömts som ”at risk”. Det beror framför allt på föroreningar av PFAS och 

bekämpningsmedel från tidigare verksamheter och att vi inte har aktuella uppgifter om 

vattenkvalitet. I två av dessa områden finns det även vattenskyddsområden. Kommunen har 

tillsynen på en av dessa. I tillsynen av vattenskyddsområden prioriteras alla 

vattenskyddsområden som ligger i förekomster med ”at risk” (dvs 1).” 

Länsstyrelsen Jönköping 

”Antalet ärenden per år är få och det är sällan som de ligger inom vattenförekomst. Att 

planera utifrån miljökvalitetsnormer är därför inte relevant.” 
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Åtgärd 4c – Tillsynsvägledning till kommunerna angående 

vattenskydd 
I 2019 års återrapportering svarade elva av 21 länsstyrelser att tillsynsvägledning för 

kommunerna hade genomförts. I årets återrapportering, 2020, svarar tolv länsstyrelser att de 

har genomfört tillsynsvägledning till kommuner. Av de nio som svarar att de inte genomfört 

tillsynsvägledning anger tre att pandemin är orsak och tre anger resursbrist. 

De flesta länsstyrelser skriver att deras arbete med tillsynsvägledning innebär att föra dialog 

med kommunerna när frågor uppkommer. Detta görs till exempel genom Skypemöten, 

telefonsamtal och resursbrevlåda. 

Några exempel: 

Länsstyrelsen Kalmar 

”En tillsynsvägledningsträff har genomförts med deltagare från länets kommuners 

miljöförvaltningar, Havs- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen. Träffen genomfördes i 

samverkan med Miljösamverkan Sydost.” 

Länsstyrelsen Kronoberg 

”Vi har inte genomfört någon planerad vägledning, däremot vägleder vi när frågor dyker 

upp.” 
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Åtgärd 4d – Regionala vattenförsörjningsplaner  
Liksom föregående år visar årets återrapportering på ett stort engagemang kring de regionala 

vattenförsörjningsfrågorna och att det finns ett utbrett samarbete med kommunerna. I årets 

rapportering är det fler länsstyrelser än förra året som har påbörjat revideringen av sin gamla 

vattenförsörjningsplan. Tabell 3 visar statistik över årets arbete med regional 

vattenförsörjningsplan. 

Arbete med den regionala vattenförsörjningsplanen 

 
Status för plan  

Samverkan med 

kommunerna?  
Beslutsår 

Blekinge Klar Ja 2019 

Dalarna Under revidering Ja 2012 

Gotland Klar Ja 2018 

Gävleborg Under revidering Ja 2016 

Halland Påbörjad Ja 
 

Jämtland Under revidering Ja 2015 

Jönköping Under revidering Ja 2012 

Kalmar Under revidering Ja 2015 

Kronoberg Under revidering Ja 2013 

Norrbotten Klar Ja 2014 

Skåne Under revidering Ja 2012 

Stockholm Klar Ja 2018 

Södermanland Påbörjad Ja  

Uppsala Påbörjad Ja 
 

Värmland Påbörjad Ja 
 

Västerbotten Under revidering Ja 2013 

Västernorrland Klar Ja 2016 

Västmanland Påbörjad Ja 
 

Västra Götaland Påbörjad Ja 
 

Örebro Påbörjad Ja 
 

Östergötland Klar Ja 2020 

Tabell 3. Tabellen visar hur varje länsstyrelse arbetar med regionala vattenförsörjningsplan (RVFP). 

Den vänstra kolumnen visar alla länsstyrelser. Den översta raden innehåller rubrikerna Status för 

plan, Samverkan med kommunerna och Beslutsår. 6 länsstyrelser är klara med sin RVFP, 8 

länsstyrelser reviderar sin RVFP och 7 länsstyrelser uppger att de har påbörjat sin RVFP. Alla 

länsstyrelser uppger att de har samverkat med kommunerna i sitt arbete med RVFP. 
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Tillsyn av tillståndspliktiga vattenuttag (åtgärd 4 e) 

Antalet tillståndspliktiga vattenuttag varierar stort mellan länen. De flesta län har kunskap 

om hur många vattenuttag för dricksvatten som finns och har rapporterat det. I Figur 5 nedan 

visas fördelningen i länen. 

Vattenuttag i Sverige 2020.

 

Figur 5. Stapeldiagrammet visar Länsstyrelsernas uppskattning av antal tillståndspliktiga vattenuttag, 

antal vattenuttag med tillstånd samt antal tillståndspliktiga vattenuttag som finns registrerat i 

verksamhetssystemet Älvan. Den vågräta axeln visar antal vattenuttag och den lodräta axeln visar 

länsstyrelserna. Den turkosa stapeln visar hur många tillståndspliktiga vattenuttag som varje 

länsstyrelse uppskattar finns i länet. Den ljusblå stapeln visar hur många vattenuttag med tillstånd 

som länsstyrelsen uppskattar finns i länet. Den orangea stapeln visar hur många av de 

tillståndspliktiga vattenuttagen som finns registrerade i verksamhetssystemet Älvan. 

Det som kan utläsas ur diagrammet är att länsstyrelserna uppskattar att det finns många 

tillståndspliktiga vattenuttag i deras län och att ett antal av dessa är vattenuttag med tillstånd 

men inte alla. Till exempel så har Länsstyrelsen Skåne 1000 tillståndspliktiga vattenuttag. Av 

dessa har 730 tillstånd. Länsstyrelsen Dalarnas län har uppskattat antal 567 tillståndspliktiga 

vattenuttag men bara 89 av dessa har tillstånd. Sammanlagt har Länsstyrelserna uppskattat att 

det finns cirka 2 847 tillståndspliktiga vattenuttag i länen. Av dessa saknar 20 % tillstånd till 

vattenuttag. Vad gäller verksamhetssystemet Älvan så är bara ca hälften, 54%, av de 

tillståndspliktiga vattenuttagen registrerade där.  
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Åtgärd 5 – Åtgärdsplaner för avrinningsområden 
 

Nästan alla länsstyrelser har ett tvärsektoriellt arbetssätt för att hantera åtgärder enligt 

åtgärdsprogrammet. 

Länsstyrelsernas beskrivningar av sina arbetssätt visar att det finns många sätt att arbeta med 

åtgärden på och att förutsättningarna mellan länen skiljer sig åt. Hur länsstyrelsens 

organisation ser ut och hur man tidigare arbetat med vattenfrågor eller andra tvärsektoriella 

frågor spelar in. 

Länsstyrelsen Gävleborg  

”Aktiviteterna i länsstyrelsens åtgärdsplan revideras årligen. Den enhet/funktion som 

ansvarar för respektive åtgärd har tagit fram en aktivitetsplan för åtgärden och i den årliga 

revideringen följs de planerade aktiviteterna upp och nya aktivitetsplaner utvecklas för 

kommande år. För vissa åtgärder och i vissa aktiviteter är det flera enheter/funktioner som 

berörs vilket leder till samarbete över funktions-/enhetsgränser. 

Det finns också ett antal ”temagrupper” inom länsstyrelsen, där vi diskuterar över 

enhetsgränser. Grupper finns för miljögifter, kust, dricksvatten/vattenförsörjning, 

övergödning och fysisk påverkan. I dessa grupper kan även annat än åtgärdsarbete inom 

vattenförvaltningen hanteras, som kartläggning och analys inom vattenförvaltningen och 

miljömålsåtgärder och miljömålsuppföljning.” 

 

  

Åtgärd 5.  

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. 
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Länsstyrelsen Kronoberg 

”Beredningssekretariatet har diskussioner med respektive arbetsområde. Vi har påbörjat 

arbetet med att upprätta rutiner så att MKN ingår naturligt i berörda enheters verksamhet. Ett 

tvärsektoriellt arbete pågår för att hantera Länsstyrelsens åtgärder genom aktivt deltagande i 

planeringsfrågor och i samverkan med landsbygd inom främst landsbygdsprogrammet samt 

miljöskydd.” 

 

Bara två länsstyrelser har svarat att det inte har ett tvärsektoriellt arbetssätt.  

 

Länsstyrelsen Kalmar 

”Det pågår tvärsektoriella diskussioner och ett tvärsektoriellt arbete men specifika mål har 

ofta fortfarande högre prioritet. Länsstyrelsen saknar en tydlig struktur för detta arbete.” 

Länsstyrelsen Västernorrland 

”Samordning med åtgärderna har på grund av resursbrist inte utförts 2020.” 

Av 21 länsstyrelser anger fem att de har en färdig plan enligt åtgärd 5. 15 länsstyrelser anger 

att planen är delvis påbörjad och en anger att den inte är påbörjad. 

Länsstyrelsen Örebro 

”En åtgärdsplan för Länsstyrelsens arbete med fysisk påverkan i vattendrag har tagits fram 

och finns publicerad på hemsidan. En regional plan finns också för kalkningsverksamheten. 

Länsstyrelsen tog i den förra förvaltningscykeln fram regionala delplaner för miljöproblemen 

övergödning, försurning, fysisk påverkan och miljögifter. Länsstyrelsen har också i samarbete 

med Norra Östersjöns vattendistrikt (NÖVD) tagit fram åtgärdsprogram för sex 

åtgärdsområden som länet ansvarar för och som ingår som bilagor i NÖVD:s åtgärdsprogram. 

I flera fall är dessa länsöverskridande och har tagits fram i samarbete med berörda län. 

Åtgärdsprogrammen innehåller, förutom en beskrivning av miljösituationen och MKN, även 

de åtgärder som behöver genomföras för att följa MKN och vilka som ansvarar för 

genomförandet. Berörda kommuner, enheter inom Länsstyrelsen och vattenorganisationer har 

informerats om dessa åtgärdsprogram. 

Genomförandet av åtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram riktade mot 

länsstyrelserna har under 2020 förankrats inom Länsstyrelsen och ansvaret fördelats mellan 

enheter. Detta är förankrat hos enhetscheferna men är dock ännu inte fastställt i en 

åtgärdsplan enligt länsstyrelseåtgärd 5. 

Vi anser att vi med ovanstående i stort har genomfört de viktigaste delarna i 

länsstyrelseåtgärd 5 men ska under kommande år att se över vad som skulle behöva ingå i en 

åtgärdsplan och hur den bäst kan utformas och publiceras. I Karta 14 visas i vilken grad 

länsstyrelsernas har en färdig åtgärdsplan enligt åtgärd 5.” 
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Bland de länsstyrelser som har en delvis påbörjad plan finns olika sätt att arbeta. 

Länsstyrelsen i Uppsala län skriver att Länsstyrelsen har kartlagt myndighetens verksamhet 

och kopplingar till åtgärderna i åtgärdsprogrammet. I kartläggningen har även 

återkopplingen från kommunernas återrapportering från 2017 inkluderats. Länsstyrelsen har 

även gjort en bristanalys år 2018. Bristanalyser utgör även grund för Länsstyrelsens 

genomförande av åtgärdsprogrammet. 
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Antal län med åtgärdsplan enligt åtgärd 5 

 

Karta 14. Antal län som har en åtgärdsplan enligt åtgärd 5. Den turkosa färgen betyder att 

åtgärdsplanen är klar och den orangea att åtgärdsplanen är delvis klar. 6 av Länsstyrelserna har en 

färdig åtgärdsplan enligt åtgärd 5 i nuvarande åtgärdsprogram, 2016-2021. 
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Åtgärd 6 – Rådgivning växtnäringsförluster 

 

Samtliga 21 länsstyrelser anger att de under 2020 har genomfört rådgivning kring minskade 

förluster av växtnäring och växtskyddsmedel för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Många länsstyrelser uppger att rådgivningen har varit en utmaning i och med den rådande 

COVID-19 pandemin. Rådgivningen har på många håll anpassats till digitala lösningar, 

exempelvis genom digitala kurser och webbinarium. Antalet fältvandringar har begränsats till 

följd av COVID-19 pandemin. Men enskild rådgivning har på många håll kunnat ske som 

planerat. 

17 länsstyrelser anger att de har använt miljökvalitetsnormerna för vatten i prioriteringen av 

sina rådgivningsinsatser. Utöver det svarar flera länsstyrelser att områden med 

övergödningsproblematik är prioriterat, liksom större jordbruksverksamheter som kan tänkas 

ha betydande övergödningspåverkan. 

Några exempel: 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län anger att rådgivningen prioriteras till områden i länet där 

växtnäringsbelastningen från jordbruket är som störst och där vattendragen inte uppnår god 

status vad gäller näringsämnen. 

Länsstyrelsen i Hallands län  

Länsstyrelsen i Hallands län svarar att miljökvalitetsnormerna ligger till grund för prioritering 

av rådgivningen, men att stora delar av länet är nitratkänsligt och att miljökvalitetsnormerna 

inte ger en tydlig prioritering. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Länsstyrelsen i Kronobergs län skriver att rådgivningen om näringsläckage koncentreras till 

avrinningsområden med vatten som inte uppfyller god ekologisk- och kemisk status, som 

hyser intensiva jordbruksområden. 

  

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. 
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Länsstyrelserna rådgivning och tillsynsvägledning kopplat till förluster av växtnäring i jordbruket. 

 

Karta 15. Samtliga länsstyrelser har utfört rådgivning för minskade förluster av växtnäring under 

2020. Vägledningen har en geografisk koppling till var övergödda vatten är koncentrerade i landet. 

Mycket av den uteblivna vägledningen kommer sig av rådande coronapandemin. Den lilla kartan visar 

påverkan från miljökonsekvenstyp övergödning (Källa: VISS). 
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Åtgärd 7 – Tillsynsvägledning växtnäringsförluster 

 

Av 21 länsstyrelser anger elva att de under år 2020 har genomfört tillsynsvägledning kring 

minskade förluster av växtnäring och växtskyddsmedel för att nå miljökvalitetsnormerna för 

vatten (Karta 15). Det kan jämföras med året innan då det var 14 länsstyrelser som angav det.  

Några länsstyrelser anger att tillsynsvägledningen har uteblivit till följd av rådande 

coronapandemi. Medan andra har modifierat sin vägledning och haft digitala lösningar. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har bland annat genomfört handläggarträffar med 

kommunernas inspektörer plus några kortare avstämningar med aktuella frågor. Samtliga 

möten har skett på distans. De har även arrangerat en handläggarträff med kommuner som 

berörs av de nya BAT-slutsatserna (Best Available Technique) för lantbruk. 

En del länsstyrelser lyfter resursbrist som en orsak till varför vägledningen blivit lidande. 

Exempelvis svarar Länsstyrelsen i Dalarnas län att de har fått fokusera på vägledning om de 

nya avfallsreglerna efter ett nytt EU-direktiv. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län svarar att det under året inte har efterfrågats någon 

vägledning från kommunerna. 

 

 

  

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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Åtgärd 8 – Prövning och tillsyn enskilda avlopp 

15 av 21 länsstyrelser (71 procent) har under 2020 väglett sina kommuner angående enskilda 

avlopp och miljökvalitetsnormer för vatten. Flera länsstyrelser har deltagit vid olika 

handläggarträffar. Några är med i Miljösamverkans projekt om små avlopp inom sina 

respektive län. I övrigt nämns bland annat diskussionsforum i mejlgrupper, olika 

samarbetsytor som tillsynsportal Väst i Halland och en SharePoint-sida för MÖTA 

(Miljösamverkan Östergötland) – avlopp i Östergötland som exempel. 

Länsstyrelsen i Västernorrland 

Länsstyrelsen i Västernorrland anger bland annat att de förutom vägledning till kommunerna 

vid träffar om enskilda avlopp, också har ökat tillgängligheten att ta emot och vägleda 

kommuner i frågor gällande enskilda avlopp. Vidare att Länsstyrelsen har arbetat aktivt med 

samordnad recipientkontroll för olika recipienter i länet där fokus har varit statusen i 

recipienterna. Det finns idag fyra recipientkontrollföreningar. 

Länsstyrelsen i Värmland  

Länsstyrelsen i Värmland har i samarbete med Miljösamverkan Värmland/Örebro deltagit i 

ett femtontal digitala möten inom området där majoriteten av alla kommuner närvarat, vilket 

är fler sammankomster än vad som är normalt. 

 

Bland de länsstyrelser som anger att de inte har väglett genom tillsyn kring enskilda avlopp 

och miljökvalitetsnormerna för vatten under året anger några att handläggarträffar, 

tillsynsdagar och liknande som var planerade blev inställda på grund av pandemin. 

 

Flera av länsstyrelserna hänvisar till Havs- och vattenmyndighetens enkät om tillsyn av 

enskilda avlopp och några till redovisningen av tillsyn till Naturvårdsverket som svar på 

frågan hur tillsynsvägledningen har bedrivits. 

Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 

I förslag till Åtgärdsprogram för 2021-2027 är åtgärden reviderad och ingår i länsstyrelserna 

åtgärd 4 – Tillsynsvägledning till kommuner. Där anges, bland annat under motivering, att 

takten på tillsynen generellt är för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares 

små avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. I Sverige som helhet behöver 

tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner.  

Åtgärd 8.  

Länsstyrelserna ska utveckla sin vägledning till kommunerna gällande prövning och 

tillsyn av enskilda avlopp. 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. 



Intervju
Länsstyrelsen  Västernorrland

− Samarbete är A och O.  Vi har även fortsatt 
med våra digitala länsträffar med kommuner-
nas miljöinspektörer och deltagit i nationella 
träffar med Havs- och vattenmyndigheten. 

− Föreningarna ansvarar själva för provtagning, 
inklusive sedimentprover och biologiska pro-
ver, medan länsstyrelsen tagit reda på hur ut-
släpp sprids för att se var det är effektivast att ta 
proverna.

I Västernorrland är många enskilda avlopp gamla och 
renar dåligt, vilket bidrar till att näringsämnen hamnar 
i vattendragen. Men kommunerna har ökat sin tillsyn, i 
tätt samarbete med länsstyrelsen som vägleder dem. 

Länsstyrelsen Västernorrland har, liksom de flesta län, 
i återrapporteringen svarat ”ja” på frågan om de ge-
nomfört tillsynsvägledning kring enskilda avlopp och 
miljökvalitetsnormer för vatten under året. Bland annat 
hann man genomföra två planerade vägledningsträffar 
med kommunerna innan coronapandemin slog till.

Länsträffarna om enskilda avlopp hålls en till två 
gånger om året och ansvaret för att hålla i dem rote-
rar mellan kommunerna och länsstyrelsen. Träffarna 
är utmärkta plattformar för erfarenhetsutbyte mellan 
handläggarna. En mejllista för spridning av informa-
tion och besvarande av frågor håller ihop nätverket vid 
sidan av träffarna.

Anette Fagerlund, miljöhandläggare



Intervju
Anslagspengar från regeringen har inneburit att läns-
styrelsen kunnat fokusera mer på tillsyn och vägled-
ning av avlopp. Tillgängligheten har också ökat i och 
med att två handläggare delat på uppgiften så minst en 
har alltid varit nåbar.

I Västernorrland finns tre recipientkontrollföreningar 
som länsstyrelsen samordnar. Såväl industrier som 
reningsverk och kommuner jobbar gemensamt inom 
föreningarna, på avrinningsområdesnivå. Fokus ligger 
på vattnets status som kopplar till miljökvalitetsnor-
merna, MNK.

Under 2020 genomförde länsstyrelsen också en tillsyn-
skampanj kring provtagning och flödesmätningar vid 
avloppsreningsverk. Den gav en ökad inblick i verk-
samheterna och en mer jämlik tolkning av föreskrifterna.
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Åtgärd 9 – Vägledning om kommunernas planer 

 

15 av 21 länsstyrelser svarar att de har genomfört vägledningsinsatser kring översiktsplaner 

och detaljplaner med koppling till miljökvalitetsnormerna för vatten under år 2020. Året 

innan var det 17 länsstyrelser som angav att vägledningen hade skett. En avgörande 

anledningen till att det är färre länsstyrelser 2020 beror på den rådande coronapandemin.  

  

Åtgärd 9.  

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. 

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. 
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Länsstyrelsernas vägledningsinsatser med koppling mot miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Figur 6. Länsstyrelsernas vägledningsinsatser under året kring översikts- och detaljplanering med 

koppling mot miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län  

Länsstyrelsen i Östergötlands län svarar att MKN regelbundet tas upp i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen. Dessutom höll Länsstyrelsen ett digitalt seminarium om plan- och 

bygglagen med länets kommuner. 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län  

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anger att de har haft en utbildningsdag med kommunernas 

planerare och kommunekologer. Utbildningen tog upp allmänna frågor om MKN vatten, 

MKN vatten i detaljplaner och översiktsplaner. Deltagarna fick också en guidning av VISS. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Länsstyrelsen i Kronobergs län skriver att de yttrar sig om MKN i alla översikts- och 

detaljplaneärenden som kommer från kommunen. Det kontrollerar särskilt vilken recipient 

som gäller för dagvattnet och om kommunerna har gjort en bedömning av planens påverkan 

på vattnets status. Länsstyrelsen kommenterar också att det ska motiveras att planens 

genomförande inte kommer att påverka att MKN nås och kopplingen till andra frågor, som 

översvämningsrisk, geoteknik, dagvattenhantering, dricksvattenförsörjning och förorenad 

mark. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län  

Länsstyrelsen i Västerbottens län svarar att de har arbetat med att sprida vägledningen 

Miljökvalitetsnormer för vatten - en vägledning för fysisk planering i Västerbottens län som 

togs fram år 2019. Skriften vänder sig till länets kommuner.  

Många av kommunerna har under året använt aktuellt och relevant underlag från VISS för sin 

detaljplanering och en del av kommunerna hänvisar till VISS när de tar upp MKN för vatten.  
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Åtgärd 10 – Förorenade områden 

 

17 av 21 länsstyrelser svarar att MKN är en del av planeringen när det kommer till tillsyn av 

förorenade områden. Lika många länsstyrelser anger att informationen om åtgärder kopplade 

till förorenade områden i VISS är uppdaterad under år 2020. 

Länsstyrelsen i Skåne län  

Länsstyrelsen i Skåne län svarar att det sker en bedömning om förorenade områden påverkar 

MKN. Uppdatering i VISS sker genom intern dialog mellan de som statusklassificerar länets 

vatten och de som arbetar med förorenade områden.   

Länsstyrelsen i Jönköpings län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län anger att arbetet med att prioritera vilka förorenade områden 

som ska åtgärdas baseras på underlag som tagits fram i samverkan med vattenförvaltning. 

Fokus ligger på vilka vattenförekomster som påverkas av en förorening och som behöver 

förebyggande eller förbättrande åtgärder för att MKN ska nås.  

 

Samverkan internt mellan dem som arbetar med efterbehandling av förorenade områden och 

dem som arbetar med vattenförvaltning ser fortfarande olika ut. Flera länsstyrelser anger att 

de har en tät kommunikation mellan de som arbetar med vattenförvaltning och de som 

arbetar med förorenade områden. Oftast sker också uppdateringen i VISS på dessa 

gemensamma träffar.  

 

Flera av länsstyrelserna önskar fortfarande en bättre koppling mellan EBH-stödet och VISS för 

att slippa uppdatera i två system. 

  

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 ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Statens geotekniska 

institut, Sveriges geologiska undersökning och kommunerna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Åtgärd 11 – Kalkning 

 

14 länsstyrelser av 21 svarar ja på frågan om de har anpassat sin kalkningsplan för att bidra 

till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Sju länsstyrelser svarar nej på frågan varav 

Uppsala, Stockholm, Gotland och Norrbottens län saknar kalkningsbehov. 

Anpassning av kalkningsplanen för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 

 

Figur 7. Anpassning av kalkningsplanen i länet för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten i

länet kan nås. 
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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. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Länsstyrelsen i Hallands län  

Länsstyrelsen i Hallands län skriver att länets kalkningsplan har uppsatta vattenkemiska mål 

som innebär att pH och oorganiskt aluminium inte ska påverka det naturliga växt- och 

djurlivet på ett negativt sätt. Målen baseras främst på vilka känsliga arter som förekommer 

eller som tidigare har funnits på platsen. Kalkmängden justeras regelbundet utifrån biologiska 

och vattenkemiska undersökningar, med syfte att anpassas efter försurningssituationen.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län anger att man har svårt att nå MKN för vissa 

vattenförekomster med nuvarande kalkningsmetoder eftersom lämpliga våtmarker saknas. 

Dessutom är sjökalkningen otillräcklig på sina håll. Länsstyrelsen efterfrågar vägledning om 

markkalkning kan vara ett kompletterande alternativ.  

Länsstyrelsen i Västerbottens län  

Länsstyrelsen i Västerbottens län svarar att kalkningen i länet bidrar till att MKN kan nås, 

men att det finns oklarheter i hur man definierar om god ekologisk status har uppnåtts i 

kalkade vatten. Gällande bedömningsgrunder beskriver inte MKN i kalkade vatten på ett 

tillfredställande sätt. Länsstyrelsen skriver också att det finns osäkerheter i MAGIC-modellen1 

som används för bedömning av försurning. Den åsikten delas av Länsstyrelsen i Värmlands 

län, som anger att det finns brister i modellen.    

Länsstyrelsen i Jämtlands län  

Länsstyrelsen i Jämtlands län anger att resurserna inte räcker till för att kalka så mycket som 

det skulle behövas. Tilldelade medel täcker endast 25 procent av behovet. 

  

 
1 https://magicbiblioteket.ivl.se/magicmodellen.4.20b707b7169f355daa751a0.html 



Intervju
Länsstyrelsen  Västerbottens län

− Det har varit en neddragning av doseringen 
genomgående över hela Sverige. Men det är 
svårt att veta hur mycket man ska dra ner efter-
som det är en lång eftersläpning för återhämt-
ning. Dessutom saknas det kunskap om hur 
försurningsläget egentligen är, vi har inget att 
förhålla oss till.

− Kalkningens effekter går förstås att spåra i 
form av förbättrad vattenkemi och indikator-
arter men vad vill man uppnå med kalkningen 
egentligen?

−  Ska vi fortsätta kalka för att upprätthålla en 
önskvärd biologi, eller ska vi sluta kalka och 
hänvisa till osäkra beräkningar av naturlig sur-
het? Ska kalkning avslutas även om det försäm-
rar förutsättningarna för exempelvis lax och 
flodpärlmussla att existera i sådana vattendrag 
där vi anser att de naturligt hör hemma?   

Sedan 1970-talet har Sverige kalkat sjöar och vattendrag för 
att motverka försurning. I dag har en majoritet av länen kalk-
ningsplaner som anpassats för att bidra till att miljökvali-
tetsnormerna kan nås.

− Men ett problem är att vi inte vet hur de förindustriella förhållandena 
var när det gäller försurning.

I stora drag verkar det ganska enkelt. Utsläpp av rökgaser ger 
sur nederbörd som förstör för liv i mark och vatten. Vi mins-
kar på utsläppen och motverkar försurningen genom att spri-
da ut kalk som höjer pH. Problemet löst. Eller? 

Johan Ahlström



Intervju
Återrapporteringen för 2020 visar att 14 av länen har anpassat 
sin regionala kalkningsplan för att bidra till att MKN för vat-
ten kan följas. Fyra län har för övrigt inget behov av kalkning: 
Uppsala, Stockholm, Gotland och Norrbotten. Ett län som 
anpassat planen för att kunna nå MNK är Västerbotten. Här 
har kalkningen varit relativt konstant de senaste fem sex åren. 
Knappt 10 000 ton sprids ut årligen, att jämföra med 40 000 ton 
år 1994. Förutom att behovet minskat har kalkningsinsatserna 
blivit allt mer effektiva.

− Det är ju inte naturliga förhållanden för de vet vi inget om, det finns 
inga data från förindustriella tider. Det enda verktyg vi har är MA-
GIC-modellen men det är otroligt svårt att verifiera de resultat som 
kommer ut av den, det spretar åt olika håll.  

MAGIC (Model of Acidification of Groundwaters In Catch-
ments) är en modell som beskriver förändringar av syra/bas-
förhållanden i mark och ytvatten när faktorer som surt nedfall 
förändras. Kopplat till modellen är databasen MAGIC-biblio-
teket.Klart är dock att utsläppen av svavel i atmosfären mins-
kat kraftigt. I Sverige har nedfallet av försurande sulfat mins-
kat med 80 procent.

− Nedfallet är nu nere på samma nivåer som i slutet av 1800-talet. Sur-
het i vatten kopplat till sulfat är nästan noll. Det innebär att vi nu främst 
kalkar för att neutralisera humussyror och en diffus uppfattning om 
markens förlorade buffringskapacitet.

Humussyrorna kommer från nedbrytning av organiskt materi-
al och finns naturligt i marken. På senare tid har de dock ökat 
och det att sjöar och vattendrag blir allt brunare, brunifiering. 
Orsakerna till ökningen är inte helt klarlagda men klimatför-
ändringar, skogsbruk och minskande sulfatnedfall är några 
som nämns. Hur framtiden blir för kalkningen återstår att se. 
Det som började som en temporär åtgärd har nu snarare ka-
raktär av permanent verksamhet. 
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Åtgärd 12 – Tillsyn allmänna väg- och järnvägsnätet 

 

13 av 21 länsstyrelser (62%) svarar i återrapporteringen för 2020, att de genom sin tillsyn av 

det allmänna väg- och järnvägsnätet utfört uppföljning av de åtgärder som Trafikverket 

behöver vidta för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Figur 8 visar Länsstyrelsernas tillsyn av det allmänna väg- och järnvägsnätet enligt åtgärd 12. 

Länsstyrelsens tillsyn av det allmänna väg- och järnvägsnätet enligt åtgärd 12. 

 

Figur 8. Diagrammet visar hur länsstyrelsen genom sin tillsyn av det allmänna väg- och järnvägsnätet 

under åren 2018, 2019 och 2020 följt upp de åtgärder som Trafikverket behöver vidta för att nå 

miljökvalitetsnormerna. Den gula färgen betyder att Länsstyrelsen inte har arbetat med tillsynen och 

den blåa färgen betyder att Länsstyrelsen har arbetat med tillsynen enligt åtgärd 12. År 2020 är det fler 

Länsstyrelser som har arbetat med denna tillsyn än tidigare år 
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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. 
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Länsstyrelsen Norrbotten 

”Länsstyrelsen har i dialog med Trafikverket tagit fram ett förslag på hur genomförda 

åtgärder ska återrapporteras till länsstyrelsen för kontroll och eventuella tillsynsåtgärder. För 

vissa genomförda åtgärder har återrapportering skett.” 

Länsstyrelsen Örebro 

”Länsstyrelsen har löpande dialog med Trafikverket angående vägtrummor i det allmänna 

väg- och järnvägsnätet. Åtgärder genomförs kontinuerligt och planering för framtida åtgärder 

påg år. Länsstyrelsen planerar även egeninitierad tillsyn under 2021 av uppföljning 

vägtrummor som anmälts under 2019.” 

De länsstyrelser som svarat nej skriver bland annat:  

Länsstyrelsen Uppsala län 

”Arbetet med vägtrummor har varit nedprioriterat under 2020 då fokus har legat på arbetet 

med kommande prövningar i enlighet med den nationella omprövningsplanen för 

vattenkraft.” 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

”Vi känner inte till så många vandringshinder som behöver byggas bort kopplat till det 

allmänna väg- och järnvägsnätet. Vid genomgång av biotopkarterade vattendrag har en 

vägtrumma upptäckts som vandringshinder. Biotopkarteringen fortsätter och när fler 

trummor som är vandringshinder har påträffats kommer tillsyn att påbörjas.” 
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5. De centrala myndigheternas rapportering 

5.1 Boverket 

Åtgärd 1 – Fysisk planering 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärderna är: 

a) Påbörjad. 

b) Påbörjad.  

c) Klar. 

 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Boverkets åtgärd 1 a- c reviderats och slagits 

samman. Dessa motsvarar åtgärd 1 i kommande åtgärdsprogram (se Tabell 4). 

Åtgärd 1.  

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 detalj- och 

översiktsplanering,  

c) om hur regionala vattenförsörjningsplaner 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. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018. 
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Utveckling av vägledningar kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten 

Boverket har hittills inte tagit fram specifik vägledning med fokus på miljökvalitetsnormer för 

just vatten. Däremot finns rapporter och vägledning som behandlar miljökvalitetsnormer i 

stort och problematik relaterad till miljökvalitetsnormer för vatten. Nedan listas relevanta 

vägledningar under respektive åtgärd: 

a) Tillsynsvägledning till länsstyrelserna om granskning och överprövning av 

detaljplaner och områdesbestämmelser för tillämpning av miljökvalitetsnormerna för 

vatten 

• Vägledning om mellankommunal samordning2, ny vägledning december 2020, 

publicerad i PBL Kunskapsbanken. Markanvändningens påverkan på vattenområden tas 

upp i flera sammanhang, till exempel Länsstyrelsens tillsyn - Vad är mellankommunal 

samordning? 

b) Tillsynsvägledning till kommuner om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för 

vatten i detalj- och översiktsplanering 

• Översiktsplanens innehåll3. Tar upp MKN för både luft och vatten. (aktualitet: senast 

granskad december 2020).  

• Dagvatten i detaljplan4. Vägledning i webbhandboken PBL Kunskapsbanken (aktualitet: 

senast granskad oktober 2020). 

Sedan tidigare finns också dessa vägledningar som fortfarande bedöms vara relevanta: 

• Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning - behov och möjligheter5. Rapport 

av Boverket 2018. Miljökvalitetsnormer för vatten behandlas i rapporten. 

• Miljökvalitetsnormer i fysisk planering - en orientering för handläggare6. Rapport av 

Boverket 2005. 

• Vattendirektivet i fysisk planering7. Rapport av Boverket 2005. 

Under 2020 inleddes också arbetet med att ta fram vägledning om hantering av 

miljökvalitetsnormer för vatten vid översiktsplanering och detaljplanering. Boverket planerar 

att publicera en grundläggande vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten under 2021. 

Vägledningen inriktas i första hand på stöd till kommuner, men även länsstyrelser kommer 

att beröras. 

  

 
2 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/mellankommunal-

samordning/ 
3 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/ 
4 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-

detaljplan/dagvatten-vid-detaljplanelaggning/ 
5 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/fysisk-planering-for-en-

trygg-dricksvattenforsorjning--behov-och-mojligheter/ 
6 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2005/miljokvalitetsnormer-i-

fysisk-planering/ 
7 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2004/vattendirektivet-i-fysisk-

planering-/ 
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c) Vägledning om regionala vattenförsörjningsplaner i detalj- och översiktsplanering 

Under 2020 har Boverket tagit fram två nya vägledningar om hur regionala 

vattenförsörjningsplaner kan användas i fysisk planering: 

• Vattenförsörjning i översiktsplanering8. Aktualitet: senast granskad december 2020. 

Vägledningen om vattenförsörjning i översiktsplanering fungerar även som vägledning 

för regional planering. 

• Vattenförsörjning vid detaljplanering9. Aktualitet: senast granskad december 2020. 

Kunskaps- och informationsspridning 

Boverkets rapporter finns publicerade på myndighetens webbsida. Boverkets vägledningar 

finns publicerade i webbhandboken PBL-kunskapsbanken. Där finns även en sex minuter 

lång film om långsiktigt god hushållning i översiktsplanarbetet, med fokus på 

vattenförsörjning (åtgärd 1c).  

Vid publicering av nya vägledningar och rapporter sprids information via Boverkets 

webbsida, nyhetsbrev och olika nätverk som de är verksamma i. Framtagna vägledningar och 

rapporter presenteras löpande i samband med relevanta konferenser, seminarier, 

samordningsgrupper och liknande. 

Under 2020 har Boverket informerat om pågående vägledningsarbete vid flera olika 

seminarier och workshops för att samla in synpunkter och önskemål om innehåll i 

vägledningar.  

Samverkan med länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter 

För att få en bra behovsbild och ökad samordning har Boverket anordnat särskilda möten 

med: några kommuner, Sveriges kommuner och regioner och nära berörda myndigheter som 

Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och 

länsstyrelser. 

Vid framtagandet av vägledningarna om vattenförsörjning vid planläggning har Boverket 

haft stöd av en extern referensgrupp med representanter från: Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI), Trafikverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner 

(SKR), Svenskt Vatten, kommunala VA-producenter och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). 

Boverket har även inhämtat synpunkter på vägledningsutkast av ÖP-modellen, från 

kommuner, SKR, länsstyrelser och regionförbund. ÖP-modellen ger förslag på hur 

översiktsplanens redovisning kan byggas upp och vilka begrepp som är lämpliga att använda. 

Boverket har också medverkat i en workshop om vattenförsörjning inom det kommunala ÖP-

nätverket inom Göteborgsregionen. 

 
8 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-

intressen/hushallning/vattenforsorjning/ 
9 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-

detaljplan/vattenforsorjning/ 
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5.2 Energimyndigheten 

Åtgärd 1 – Dioxiner 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är kraftigt försenad.  

 

Energimyndigheten ska göra en intern kartläggning av de styrmedel och verksamheter som 

kan ha en påverkan på utsläpp av dioxiner till luft. Istället rapporterar Energimyndigheten en 

lista, identisk med tidigare år, med styrmedel och verksamheter som har påverkan på utsläpp 

av dioxiner till luft utan att direkt uppfylla åtgärdsmålet.  

Åtgärdsarbete med direkt koppling till utsläpp av dioxiner att begränsa utsläppen från 

vedeldning är att elda på ett sätt som gör att utsläppen blir så låga som möjligt. 

Energimyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket och andra myndigheter, 

kommuner, forskare, kamintillverkare och sotare tagit fram råd om hur man kan minimera 

miljö- och hälsofarliga utsläpp vid vedeldning. Kampanjen genomfördes första gången 

eldningssäsongen 2017–2018. Naturvårdsverket har under eldningssäsongen 2020–2021 tagit 

fram en ny informationsvideo om hur man eldar på rätt sätt i kaminer och lokaleldstäder och 

arbetar med ytterligare en riktad till de som eldar med vedpannor. Här bidrog 

Energimyndigheten med underlag från de tester vi genomför på vedpannor. 

 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår Energimyndighetens åtgärd 1 eftersom vatten 

har bedömt att det är lämpligare att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för att 

genomföra åtgärder för minskade utsläpp av dioxiner till luft. Energimyndigheten kommer 

istället att behöva bidra med underlag till Naturvårdsverket (se Tabell 4). 

Åtgärd 1.  

Energimyndigheten ska identifiera hur myndighetens arbete kan bidra till att begränsa 

utsläppen av dioxiner till luft. 

Åtgärden ska vara genomförd senast den 31 december 2019. 
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5.3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) 

Åtgärd 1 – Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad. 

 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 är FIHM:s åtgärd 1 reviderad (se Tabell 4).  

 

a. Tillsyn av miljöfarliga verksamheter 

Sammanställning över miljöfarliga verksamheter 

FIHM har påbörjat arbetet med att upprätta en sammanställning över de miljöfarliga 

verksamheter som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs. FIHM har 

valt att i första hand prioritera miljöfarliga verksamheter av typen dagvattenledningsnät, 

avloppsreningsverk (med över 200 person ekvivalenter) samt övriga miljöfarliga 

verksamheter som har utsläppspunkter till yt- respektive grundvatten utanför befintligt dag- 

respektive avloppsledningsnät. Grunden för prioriteringen är att kunna fokusera på 

utsläppspunkter och täcka in ett stort antal verksamheter i sammanställningen över de 

miljöfarliga verksamheter som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten inte 

följs. 

Åtgärd 1.  

FIHM 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,    

b) förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder i 

områden där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

Tillägg Åtgärdsprogram 2018-2021  

Åtgärder som omfattar ämnena dioxiner och dioxinlika föreningar, PFOS, aklonifen, 

cypermetrin och cybutryn i ytvatten samt PFAS (summa 11) i grundvatten ska vara 

vidtagna senast den 22 december 2021 och därefter genomföras kontinuerligt. Det innebär 

att Försvarsinspektören för hälsa och miljö senast i december 2021 ska ha tagit fram en 

sammanställning över vilka miljöfarliga verksamheter som misstänks bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, att det finns en tidsatt plan för tillsyn av dessa 

och att tillsyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv har påbörjats. Dessutom ska 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö senast vid denna tidpunkt ha tagit fram en 

sammanställning över de förorenade områden som misstänks bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs och ställt krav på utredning i dessa områden. 
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För att kunna fungera som ett underlag, för tillsynsarbetet av de aktuella miljöfarliga 

verksamheterna, kommer sammanställningen bland annat innehålla följande information: 

• yt- respektive grundvattenförekomst i aktuellt avrinningsområde, 

• vilken ekologisk respektive kemisk status aktuell vattenförekomst har enligt 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) med avseende på de prioriterade ämnen och 

särskilt förorenade ämnen som misstänks förekomma i utsläppspunkten, 

• en bedömning om det finns risk att spridning kan påverka vattenförekomstens status, 

• identifierade nedströmsliggande skyddsobjekt. 

Tillsyn av relevanta verksamheter utifrån ett avrinningsområdesperspektiv 

FIHM har under 2020 initierat tillsyn vid tre olika miljöfarliga verksamheter, som är 

lokaliserade inom Västerhavets vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Prioriteringen utifrån ett avrinningsområdesperspektiv har i första hand skett med anledning 

av att verksamheterna misstänks bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs samt 

förekomsten av nedströmsliggande skyddsobjekt, vilka utgörs av två 

dricksvattenförekomster. Tillsynen har fram till aktuell rapporteringsdag utgjorts av 

upprättade krav från FIHM om att bland annat genomföra åtgärdsförberedande 

undersökningar samt upprätta provtagnings- och kontrollprogram. 

b. Tillsyn av förorenade områden 

Sammanställning över förorenade områden 

FIHM har påbörjat ett arbete med att ta fram ett register över de förorenade områden som 

FIHM har tillsyn över. I detta register kommer det att finnas information om bland annat: 

• vilka närliggande vattenförekomster som kan tänkas påverkas genom spridning från det 

förorenade området, 

• vilka föroreningar som sannolikt sprids från det förorenade området, 

• vilken status vattenförekomsten har enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

med avseende på prioriterade ämnen och särskilt förorenade ämnen som kan tänkas 

spridas från det förorenade området, 

• en bedömning av om det finns risk att denna spridning kan påverka vattenförekomstens 

status. 
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Arbetet med att ta fram registret påbörjades i slutet av 2019 och har fortsatt under 2020. Under 

2020 har inmatning i registret påbörjats. FIHM har prioriterat att föra in de cirka 70 till 80 

områden som är förorenade av PFAS. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021, samtidigt 

som inmatning av övriga förorenade områden kommer att påbörjas. Det rör sig om ytterligare 

cirka 2 000 förorenade områden. Delmålet är att minst 75 procent av dessa objekt har lagts in i 

registret till det andra kvartalet 2022. 

 

Utredning av alla relevanta förorenade områden 

Försvarsmakten utreder kontinuerligt alla de områden som är förorenade av PFAS-ämnen. I 

samband med detta uppmärksammar FIHM och ställer vid behov krav på att en bedömning 

ska göras avseende risk för spridning från de förorenade områdena som kan påverka statusen 

i närliggande vattenförekomster med avseende på PFOS. Under 2020 har FIHM ställt krav på 

utredningar för att bedöma risken för spridning av PFAS-ämnen vid två objekt. Detta arbete 

kommer att fortsätta under 2021 på andra platser. Det register som är under uppbyggnad och 

som beskrivs ovan bedöms vara en förutsättning för att kunna arbeta strategiskt med tillsyn 

över förorenade områden. FIHM arbetar sedan 2020 med att ta fram en strategi för denna 

prioritering ska kunna göras utifrån fakta som finns om respektive objekt i registret. Det 

strategiska arbetet syftar till att FIHM i första hand ska ställa krav på utredningar och 

åtgärder vid platser där det bedöms ge störst miljönytta och vid områden där det också finns 

krav från regering eller andra centrala myndigheter, exempelvis Havs- och 

vattenmyndigheten. 
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c. Åtgärder förorenande ämnen 

Tillsyn avseende prioriterade och särskilda förorenande ämnen 

FIHM kan i dagsläget inte ange antal objekt som tillsynats med avseende på prioriterade 

ämnen och särskilda förorenande ämnen. FIHM inledde under 2020 central tillsyn av de fyra 

försvarsmyndigheterna. Arbetet kunde inte slutföras under året utan fortsätter under 2021. 

Denna tillsyn syftar till att undersöka och identifiera om det används kemikalier som riskerar 

att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. I inventeringen ingår att 

identifiera var i Sverige dessa kemikalier används samt vilka vattenförekomster som berörs. 

Detta kommer att möjliggöra en sammanställning av hur många objekt som berörs. När 

inventeringen är klar kommer vid behov en handlingsplan tas fram tillsammans med 

respektive verksamhetsutövare med krav på utredningar och åtgärder där det behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Arbetet planeras vara klart under 2021. 
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Åtgärd 2 – Dricksvattenförsörjning 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är kraftigt försenad.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 kvarstår FIHM:s åtgärd 2 (se Tabell 4). 

Tillsyn av vattentäkter 

FIHM saknar för närvarande en aktuell sammanställning av antal objekt med 

dricksvattenuttag (avseende 50 person ekvivalenter eller 10 m3/dygn) som saknar ett 

långsiktigt skydd. Ett arbete pågår med inventering av objekt med dricksvattenuttag inom 

Försvarsmakten. När inventeringen är färdigställd kommer FIHM att ta fram rutiner för att 

som säkerställer ett långsiktigt skydd. Därefter kommer FIHM bedriva systematisk och 

regelbunden tillsyn. FIHM saknar i nuläget förutsättningarna att uppskatta kostnaden för 

arbetet. 

  

Åtgärd 2.  

FIHM 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 ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser. 

När det gäller att säkerställa skydd för dricksvattenförsörjningen, inom FIHM:s 

ansvarsområde, ska åtgärden vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 

fastställande.   

Tillsynen ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Åtgärd 3 – Vandringshinder 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 kvarstår FIHM:s åtgärd 3 (se Tabell 4). 

 

FIHM och Fortifikationsverket identifierade 28 definitiva och 23 partiella vandringshinder 

under 2018 och 2019. Sammanlagt kontrollerades 241 objekt. Vandringshindren fördelas på 18 

vattenförekomster. De definitiva vandringshindren finns lokaliserade på 15 geografiskt skilda 

skjutövningsfält, och de partiella finns på nio fält. På sex av fälten sammanfaller definitiva och 

partiella vandringshinder. 

Fortifikationsverket håller på att ta fram ett förslag på prioriterad och tidsatt åtgärdsplan för 

de identifierade vandringshindren. 

FIHM menar att det är svårt att beräkna kostnaderna för att åtgärda ett vandringshinder, 

eftersom vissa är förhållandevis lättillgängliga medan andra är svårare att ta sig till med de 

maskiner och dylikt som behövs vid en åtgärd.  

Vägtrummor, dämmen och andra vandringshinder har löpande åtgärdats genom åren i 

samband med övriga underhållsarbeten. Vad gäller verksamhet ställer FIHM krav på hänsyn 

vid till exempel broslagning, passager och överfarter så att passage kan ske utan påverkan på 

vattenflöden och organismer. 

Den genomförda inventeringen ger både FIHM och Fortifikationsverket en bra bild över 

omfattningen och lokaliseringen av de identifierade vandringshindren och därmed kan man 

påbörja ett arbete med att återställa vattenförekomsterna. 

  

Åtgärd 3.  

FIHM 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. 
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Åtgärd 4 – Enskilda avlopp 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 kvarstår FIHM:s åtgärd 4 (se Tabell 4). 

 

Det finns cirka 300 enskilda avlopp inom FIHM:s tillsynsområde. Det har genom åren löpande 

ställts krav på förbättringsåtgärder, varav de flesta redan har en hög skyddsnivå. Många 

avlopp används begränsat och myndigheten menar att fosforreduktionen är försumbar om 

riktade krav på åtgärder skulle genomföras. Därmed anser FIHM att det inte är skäligt att 

kräva detta.  

Det finns 21 avloppsreningsverk inom FIHM:s tillsynsområde och de är av varierande storlek 

och reningsgrad. När brister eller problem identifieras i tillsynen, vilket är vart tredje år eller 

oftare, ställs krav på åtgärder.  

FIHM anger att fosforreduktion från deras dagvattenanläggningar inte är särskilt omfattande, 

då det endast är vid halkbekämpning på flygbanor som det sker någon form av 

fosforbelastning till dagvattennätet. Det hanteras bland annat med separata dagvattensystem 

för banvatten på flygplatserna som samlas upp och omhändertas till exempel i anlagda 

fosforfällor. 

Åtgärd 4.  

FIHM 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. 



IntervjuUppsala kommun

− Vi använder oss av ett poängsystem för att avgöra 
var i kommunen vi skulle börja med tillsynen. Planen 
är att vi börjar där vattendragen är mest påverkade av 
fosfor från enskilda avlopp, där det finns flest avlopp 
och där det finns känsligt grundvatten.

Uppsala har ungefär 12 000 små avlopp. Av dem är ungefär 3 000 mer 
än 20 år gamla och anlagda innan Miljöbalken trädde i kraft 1999. Med 
en tillsynstakt på 400 och 500 små avlopp per år räknade kommunen ut 
att det kommer att ta åtta år att gå igenom de äldsta avloppen. Kommu-
nen behöver veta var det var mest lönt att tillsyna och för några år se-
dan bestämde sig miljöförvaltningen för att skapa ett poängsystem. På 
så sätt kunde man veta var det var bäst att börja. 

Helena Borgestedt, miljöinspektör

− Det är mindre missnöje med det här systemet än vad det var förr. Vi skickar ut 
information i god tid och alla har en chans att förbereda sig. De flesta vet vad vi 
ska titta på och är inte så ifrågasättande.

Kommunen delades upp i områden. 
Genom SMHI fick Uppsala fram fos-
forbelastningen från små avlopp. 
Sedan beräknades belastningen per 
kvadratkilometer i varje område. De 
högst belastade fick fem poäng, de 
med minst fick inga poäng alls. En ny 
beräkning gjordes på äldre avlopp per 
kvadratkilometer. De avloppstätaste 
avrinningsområdena fick två poäng. 
Om en mindre eller större del av om-
rådet sedan låg inom ett vattenskydds-
område eller extra känsliga områden 
för grundvatten, adderades en eller 
två poäng. På så sätt fick varje område 
mellan noll och nio poäng.

För att få maxpoängen nio 
skulle fosforutsläppen vara 
mer än två kilo per kvadrat-
kilometer, det skulle finnas 
fler än två äldre avlopp per 
kvadratkilometer och en stor 
del av avrinningsområdet 
skulle ligga inom känslig 
zon för grundvattnet eller ett 
vattenskyddsområde. 

Högsta prio fick områden 
som hade sju poäng eller 
mer. Och det är där tillsynen 
börjar. De flesta av områdena 
betas av till 2022.
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5.4 Havs- och vattenmyndigheten 

Åtgärd 1 – Enskilda avlopp 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har HaV:s åtgärd 1 reviderats (se Tabell 4). 

 

a. Arbete genomfört med avseende på styrmedel 

Havs- och vattenmyndigheten har under året arbetat med att uppdatera vägledningen för 

tillsyn. 10Arbetet med uppdatering fortgår även under 2021.  

För att visa i vilka kommuner störst åtgärdsbehov med avseende på miljöskydd kan finnas 

har Havs- och vattenmyndigheten, som en del i vägledningen för tillsyn, gjort en geografisk 

informationssystemanalys. Syftet med analysen är att visa vilka kommuner som har en stor 

andel avloppsanläggningar med bristfällig eller okänd rening, som skulle kunna riskera att 

påverka ett vatten som är känsligt för fosforbelastning från små avloppsanläggningar.  

I analysen har Havs- och vattenmyndigheten använt sig av de uppgifter som kommunerna 

lämnat i en teknikenkät till Svenska Miljö Emissions Data (SMED) 2015 och 2017 och de 

uppgifter om områden som är känsliga för påverkan från fosfor från små 

avloppsanläggningar som finns i länsstyrelsernas databas med geografiskt informationsstöd 

för prövning11. Resultatet från analysen har presenterats för länsstyrelserna förhoppningen är 

att det kan vara till hjälp i arbete med att tillsynsvägleda kommunerna. 

  

 
10 Effektiv tillsyn av små avlopp - Avlopp och dricksvatten - 2015 - Havs- och vattenmyndigheten 

(havochvatten.se) 
11 GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 

Åtgärd 1.  

Havs- och vattenmyndigheten ska:  

a) fortsätta att arbeta med utveckling av styrmedel så att utsläppen av kväve och fosfor 

från enskilda avlopp minskas samt 

b) i frågor kring prövning och tillsyn av enskilda avlopp, fortsätta att utveckla sin 

vägledning till länsstyrelser och kommuner. 

Åtgärden ska leda till att det dels utarbetas styrmedel dels utvecklas vägledning om vilka 

åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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b. Arbete genomfört med avseende på utveckling av vägledning till 

länsstyrelser och kommuner i frågor om prövning och tillsyn 

Under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten publicerat sex nyhetsbrev12 om små 

avloppsanläggningar. Nyhetsbrevet har drygt 850 prenumeranter.  

Havs- och vattenmyndighetens webbplats utvecklades med fler sammanfattningar av 

vägledande domar från Mark- och miljööverdomstolen13 samt nya och uppdaterade frågor 

och svar14 för att ge snabb och konkret vägledning. Uppföljningar av besöksstatistiken visar 

att avloppssidorna är välbesökta både av kommuner och av privatpersoner. Varje månad 

skickas en sammanställning till länsstyrelserna av de svar som myndigheten har gett på deras 

och kommuners frågor. Länsstyrelserna skickar sedan frågorna och svaren vidare till sina 

kommuner. På så sätt blir all vägledning som Havs- och vattenmyndigheten ger ut tillgänglig 

för både kommuner och länsstyrelser.  

Under året har rapporten ”Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande 

besök och utvärdering av tillstånd”, som finansierats med LOVA-bidrag, publicerats på Havs- 

och vattenmyndighetens webbplats15. Rapporten ger länsstyrelser och kommuner ökad 

kunskap och kan fungera som stöd vid tillsyn och prövning.  

Under året har Havs- och vattenmyndigheten även arbetat med att ta fram förslag på en 

miniminivå för vilka uppgifter kommunernas avloppsregister bör innehålla. Havs- och 

vattenmyndigheten har också gett medel till kommunerna för att möjliggöra 

implementeringen. Detta projekt förväntas bland annat leda till att det blir enklare för 

kommunerna att utföra en riskbaserad tillsyn och att rapporteringen av uppgifter till Havs- 

och vattenmyndighetens blir enklare och får en högre kvalitet. 

Samverkan med länsstyrelser och kommuner 

Havs- och vattenmyndigheten har bidragit till att förbättra förutsättningarna för att följa 

miljökvalitetsnormerna genom att via träffar sprida vägledning om hur miljökvalitetsnormer 

ska beaktas i prövning och tillsyn till kommuner och länsstyrelser. Myndigheten har också 

deltagit i en referensgrupp vars syfte är att vidareutveckla länsstyrelsernas databas med 

geografiskt informationsstöd för prövning av små avloppsanläggningar. Databasen finns 

tillgängligt för kommuner, verksamhetsutövare och fastighetsägare via länsstyrelsernas 

webbplats16. Stödet utgörs av tre kartor som visar risk för påverkan på 

recipient/exponeringspunkt till följd av belastning från ett tillkommande avlopp med 

avseende på fosfor, kväve och hälsoskydd. Kartorna har tagits fram genom riskbedömningar 

utifrån kriterier för bedömning av hög skyddsnivå, bestämmelser om miljökvalitetsnormer för 

ytvatten samt en retentionsfaktor. 

  

 
12 Nyhetsbrev om små avlopp - Avlopp och dricksvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
13 Rättsfall om små avlopp - Rättsfall - Vägledning, föreskrifter och lagar - Havs- och vattenmyndigheten 

(havochvatten.se) 
14 Frågor och svar om små avlopp - Små enskilda avlopp - Lagar och regler - Avlopp och dricksvatten - Havs- 

och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
15 Rapporter om små avlopp - Avlopp och dricksvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)   
16 GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 
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Havs- och vattenmyndigheten har under 2020 fortsatt att sprida vägledning om prövning och 

tillsyn på träffar för kommuner och länsstyrelser. Under året har myndigheten deltagit på 

träffar för kommunerna i Stockholms, Västra Götaland, Hallands och Dalarnas län. Genom 

träffarna har nätverket mellan myndigheten, länsstyrelser och kommuner stärkts vilket 

underlättar utbytet av kunskap och erfarenheter mellan parterna. Träffarna gav förutom 

möjlighet att sprida Havs- och vattenmyndighetens vägledningen även konkreta uppslag till 

hur vägledningen kan förbättras.  

En dag om tillsynsvägledning för länsstyrelserna om små avloppsanläggningar anordnades 

under året av Havs- och vattenmyndigheten. Totalt deltog 35 handläggare från 20 

länsstyrelser. Myndigheten har även medverkat på en träff för Miljösamverkan Sveriges 

projektledare och deltagit på ett seminarium anordnat av Sveriges kommuner och regioner, 

där alla kommuner hade möjlighet att delta. 

 

 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 1 

Under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten varit ansvarig för föreläsningar och 

projektarbete inom området små avloppsanläggningar på Umeå universitets 

kandidatprogram i miljö- och hälsoskydd. Myndigheten har även anordnat en dag om små 

avloppsanläggningar för branschen och andra intresserade för att öka förståelsen för hur 

myndigheten tillsammans kan få nya avloppsanläggningar att fungera bättre.  

Havs- och vattenmyndigheten har under året gett medel till två projekt: ett som syftar till att 

underlätta bedömning av provresultat och ett för att ge säkrare underlag vid bedömning av 

skyddsavstånd till vattentäkter. Resultaten kommer att användas för att uppdatera 

vägledningen för prövning och tillsyn. 
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Åtgärd 2 – Miljögifter 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är klar. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår HaV:s åtgärd 2 (se Tabell 4). 

 

Sammanställning av Havs- och vattenmyndighetens arbete med Åtgärd 2 

Havs- och vattenmyndigheten tog 2018 fram rapporten Muddring och hantering av 

muddermassor (2018:19)17. Vägledningen innehöll bland annat en genomgång av olika 

tekniker, skyddsåtgärder, miljöpåverkan, innehållskrav i ansökan eller anmälan om 

muddring, innehåll i kontrollprogram. Vägledningen markerar betydelsen av 

miljökvalitetsnormer för vatten och att man vid muddring och dumpning behöver förhålla sig 

till normerna. Vägledningen betonar vikten av att inte försämra vattenmiljön och 

tillhandahåller verktyg för att bedöma detta vid prövning och tillsyn.  

Arbete kring vägledningen under 2020 

Havs- och vattenmyndigheten arbetar fortlöpande med vägledning utifrån den redan 

framtagna rapporten. Vägledning sker även genom yttranden till mark-och miljödomstol samt 

vägledning genom e-post och telefonsamtal från allmänheten, konsulter och länsstyrelser. 

Vägledningen används av länsstyrelserna i samband med tillståndsprövningar i domstol eller 

vid tillsyn. 

 

 
17 Muddring och hantering av muddermassor - Publikationer - Data, kartor och rapporter - Havs- och 

vattenmyndigheten (havochvatten.se)   

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 ska ske i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges geologiska 

undersökning. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning  

Havs- och vattenmyndigheten har en löpande samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges 

geologiska undersökning inom MMRÅ (Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser 

- för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment) 

och RUFS (regeringsuppdraget Uppdrag om förbättrad kunskap för hantering av förorenade 

sediment, M/2019/01427/Ke, där Naturvårdsverket är ansvarig myndighet men Havs- och 

vattenmyndigheten deltar). 

Samverkan med länsstyrelser och kommuner 

Vägledningen ligger på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Dock har myndigheten 

inte någon siffra på hur många som har nåtts av informationen.  

Kunskapsspridning utifrån den framtagna vägledningen sker genom yttranden till mark-och 

miljödomstol och vägledning via e-post och telefonsamtal från allmänheten, konsulter och 

länsstyrelser. Vidare har myndigheten haft dialog med berörda länsstyrelser i samband med 

olika prövningsärenden i domstol. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 2 

Havs- och vattenmyndigheten deltar aktivt inom flera delprojekt inom regeringsuppdraget 

förorenade sediment (RUFS). Här sker en dialog med flera andra myndigheter bland annat 

Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och 

länsstyrelserna. 
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Åtgärd 3 – Kalkningsverksamheten 
 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har HaV:s åtgärd 3 reviderats och motsvarar åtgärd 

2 (se Tabell 4). 

 

Åtgärdsbakgrund  

Kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka försurningens effekter utgör en av de 

största och mest omfattande naturvårdssatsningarna som har utförs i Sverige. Kalkningen har 

mycket stor betydelse för att motverka effekterna av försurning i landet och är därmed av stor 

vikt för att statusklassningen i försurade vattendrag inte ska försämras. 

Framtagande av en ny nationell plan för kalkningsverksamheten   

Under året har flera rapporter tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten i syfte 

att förbättra kunskapsläget om kalkningens effekter i sjöar och vattendrag. Rapporterna som 

kommer att fungera som underlag för den nya nationella planen är:  

• HaV-rapporten Målvattendragsundersökningen 2010-2016 (2020:29)18, om 

försurningsläget i Sveriges målvattendrag.  

• HaV-rapporten Effekten av kalkning på fisk i sjöar (2021:1), som är en nationell 

utvärdering av 30 års nätfisken. (Ej publicerad)  

• HaV-rapporten Kalkningens effekter på flodpärlmusslan (2021:3). (Ej publicerad)  

 

 
18 Målvattendragsundersökningen 2010–2016 - Publikationer - Data, kartor och rapporter - Havs- och 

vattenmyndigheten (havochvatten.se) 

 

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.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018. 

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-10-13-malvattendragsundersokningen-2010-2016.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-10-13-malvattendragsundersokningen-2010-2016.html
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Arbete för att stötta länsstyrelser och kommuner i deras regionala och lokala 

insatser för kalkningsverksamheten 

En kalkhandläggarträff och en workshop om måluppfyllelse i kalkningen har genomförts 

digitalt med sexton av de länsstyrelser som bedriver kalkningsverksamhet. 

Åtgärder, måluppfyllelse och kostnader har följts upp genom utvärdering av länsstyrelsernas 

årliga redovisning av nyckeltal och verksamhetsberättelser. Myndigheten har påbörjat 

granskning av åtgärdsplanerna. 

Utökade vattenprovtagning under höga flöden har fortsatt som en viktig del av det regionala 

åtgärdsarbetet för att ge en mer rättvisande bild av försurningssituationen i landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av effekt av kalkningsverksamheten 

Havs- och vattenmyndigheten har inte genomfört eller bidragit till att det finns en analys av i 

vilken omfattning den nuvarande kalkningsverksamheten bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

Samverkan och kunskapsspridning  

De rapporter och kunskapsunderlag som tagits fram på uppdrag av Havs- och 

vattenmyndigheten delges de länsstyrelser som bedriver kalkningsverksamhet. Delar av 

kunskapsunderlagen presenterades också på kalkhandläggarträff med länsstyrelserna under 

hösten 2020.  

Myndigheten har också hållit en workshop tillsammans med länsstyrelserna i november 2020 

avseende bland annat hur måluppfyllelsen för kalkningen kan förbättras. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 3 

Havs- och vattenmyndigheten har genomfört en samhällsekonomisk studie av 

kalkningsverksamheten. Studien omfattar bland annat en enkätstudie avseende allmänhetens 

betalningsvilja som visade sig vara hög gällande kalkning. Resultaten av analysen kommer att 

användas som ett underlag i den nationella planen och kommer att publiceras under 2021. 

  



IntervjuLänsstyrelsen Jönköpings län

− Vi har försökt optimera kalkningen för att anpassa 
verksamheten till det minskade nedfallet av försu-
rande ämnen. I några områden ser vi att vi troligen 
aldrig kommer att kunna avveckla kalkningen, som 
vi arbetar nu. 

− Vi skulle vilja testa skogsmarkskalkning i stället 
för sjö- och våtmarkskalkning

− Om vi får pengar så har vi en färdig plan.

Att kalka direkt i vatten och på våtmarker är metoder som använts un-
der många år. I Jönköping har länsstyrelsen haft ambitionen att optimera 
mängden kalk. Att dra ner på mängden kalk har fungerat bra i länets 
östra delar, men samtidigt så ser länsstyrelsen att det inte går så bra i 
västra delarna av länet. 

En plan för skogsmarkskalkning har tagits fram för två åtgärdsområden 
i västra länet där det är stora problem med försurningen samtidigt har 
områdena höga värden.

− Det har inte fungerat så bra. Vi tror aldrig att de här områdena kommer att åter-
hämta sig från försurning och med de kalkmetoder vi använder nu räcker inte till 
för att nå pH-målet. Problemet finns i marken. Det är där vi måste åtgärda det. 

Att kalka direkt i skogsmarkerna är då en lösning väl värd att testa.
Det är dock ett dyrt projekt. En skogsmarkskalkning behöver ske med 
helikopter. Den konsult som länsstyrelsen bett att titta på projektet upp-
skattar kostnaden till 6,5 miljoner kronor för att åtgärda ett av de två 
områdena, Flankabäcken. Uppskattningsvis behövs det 3 500 ton kalk i 
åtgärdsområdet. Å andra sidan finns det en chans för att det är en slut-
giltig lösning på försurningsproblemet.

För att kunna gå vidare krävs det att Havs- och vattenmyndigheten 
skjuter till mer pengar. 

Ingela Tärnåsen
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Åtgärd 4 – Vattenkraft 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har HaV:s åtgärd 4 reviderats och motsvarar åtgärd 

3 (se Tabell 4).  

 

Arbete med att stötta länsstyrelser i utarbetandet av åtgärdsstrategier för 

avrinningsområden  

Under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetat med en vägledning gällande 

kommande samverkansprocess inom ramen för de kommande omprövningarna av 

vattenkraften. Förslaget till vägledning har kommunicerats med länsstyrelserna under året 

och den har även varit ute på remiss19.  

Under året har myndigheten publicerat en vägledning gällande fisk- och faunapassager20. 

Utveckling av vägledningen till länsstyrelser i fråga om tillsyn av 

vattenverksamhet och speciellt vattenkraft  

Under året har Havs- och vattenmyndigheten arbetat med att uppdatera sin vägledning på 

webben21 och svarat på inkomna frågor från länsstyrelserna. Myndigheten har även deltagit i 

Miljösamverkan Sveriges arbete gällande projektet ”Rimlig egenkontroll vattenkraft” och 

utbildning i domstolsprocessen. 

Genom dessa insatser har underlag tagits fram som kan användas för att bedöma vilka 

miljöanpassningar som kan vara aktuella i ett enskilt vattenkraftverk. Underlagen kan 

användas av länsstyrelserna i samband med tillståndsprövningar i domstol eller vid tillsyn 

och verksamhetsutövarna kan använda dem vid utformning av förslag på miljöanpassningar. 

 
19 https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-09-03-

remiss-gallande-vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-den-nationella-planen.html 
20 https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-

skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html 
21 https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar.html   

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. 
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Samverkan med länsstyrelser och andra myndigheter 

Inom Havs- och vattenmyndighetens program Vattenmiljö och vattenkraft22 pågår olika 

projekt som delvis har bäring på tillsyn och prövning. Inom detta program har det skett 

många möten med länsstyrelserna och med andra myndigheter som Energimyndigheten och 

Riksantikvarieämbetet. 

 

  

 
22 https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-

omprovning-av-vattenkraft/hallbart-nyttjande-av-svenskt-vatten.html   
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Åtgärd 5 – Restaurering 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är kraftigt försenad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har HaV:s åtgärd 5 reviderats (se Tabell 4). 

 

Hur åtgärden förväntas bidra till att förbättra förutsättningarna för att följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten 

Åtgärdsmedlen leder till fysiska åtgärder som lokalt på vattenförekomstnivå ofta får betydelse 

för vattenkvaliteten, vilket ökar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

En ökad tydlighet kring ansvar och åtgärdsfinansiering kopplat till vattenverksamheter och 

vattenanläggningar som saknar ansvarig verksamhetsutövare ger större möjligheter att driva 

restaureringsåtgärder. Aktiv restaurering är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas.  

Definition av vad som utgör vattenverksamheter och vattenanläggningar som saknar ansvarig 

verksamhetsutövare och finansiering av åtgärder med avseende på dessa är en viktig del i den 

nationella restaureringsstrategi som håller på att tas fram av Havs- och vattenmyndigheten. 

Den nationella restaureringsstrategin omfattar restaurering för att åtgärda fysisk påverkan i 

vattenmiljöer. Strategin ska dels hantera målsättningar samt dels fungera som ett ramverk för 

genomförande och finansiering av restaureringsåtgärder. Strategin kommer att tas fram i 

dialog med Riksantikvarieämbetet och andra statliga myndigheter. Den nationella 

restaureringsstrategin är planerad att färdigställas under 2022. 

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. 
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Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 5 

Inom arbetet med nationell plan för omprövning av vattenkraft har problematiken kring 

övriga dammar och vattenverksamheter i avrinningsområdena lyfts. Medel till åtgärder 

kommer bland annat från Havs- och vattenmyndighetens årliga större tilldelning av medel till 

länsstyrelserna. Då LOVA-förordningen breddades i början på 2018 öppnades det upp för 

restaureringsåtgärder inom LOVA. Havs- och vattenmyndigheten medfinansierar ett flertal 

EU-projekt som är inriktade på restaurering och myndigheten har även haft utlysningar på 

området. 
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Åtgärd 6 – Skydd av dricksvattentäkter 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår HaV:s åtgärd 6 (se Tabell 4). 

 

a) Arbete genomfört med avseende på vägledning för inrättande, tillsyn och 

förvaltning av vattenskyddsområden 

Åtgärdsbakgrund 

Havs- och vattenmyndigheten är vägledande myndighet för arbetet med 

vattenskyddsområden i enlighet med 2 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken. Vägledningsansvaret omfattar frågeställningar kopplade till inrättande av nya 

vattenskyddsområden, omarbetning av äldre vattenskyddsområden och i viss mån även 

tillämpningen av redan fastställda skyddsföreskrifter. Därtill har myndigheten ett ansvar för 

tillsynsvägledningen för tillsynsfrågor som uppkommer inom området i enlighet med 3 kap. 5 

§ punkt 2 miljötillsynsförordning (2011:13). 

Åtgärdsarbete under 2020 

Under 2020 har ett större arbete med att omarbeta myndighetens vägledning av 

vattenskyddsområden i princip färdigställts. Den nya vägledningen23 publicerades i februari 

2021 och ersätter Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde. Vägledningen 

omfattar framförallt frågeställningar om inrättande, förvaltning (inklusive tillsyn) och 

upphävande av vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken. Vägledningen ger en 

beskrivning av roller och ansvar för inblandade aktörer, rekommendationer kring innehållet i 

ansökan och råd om handläggningen hos den beslutande myndigheten. 

 
23 Vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområde, Havs- och vattenmyndighetens rapport 

2021:4. Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden - Publikationer - Data, kartor och 

rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)   

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 för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden, och 

b) vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner. 

Åtgärden ska ske i samverkan med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges 

geologiska undersökning. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018. 
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Vid inrättandet av ett vattenskyddsområde bör en riskbedömning genomföras, det vill säga 

att risker behöver identifieras, analyseras och värderas. Slutsatserna från riskbedömningen 

bör ligga till grund för avgränsning och eventuell zonindelning av vattenskyddsområdet samt 

motivera föreslagna föreskrifter. I vägledningen föreslås ett antal steg för genomförande av 

riskbedömningen.  

Kompletterande till den vägledningen finns sedan tidigare rapporter inom olika sakområden 

kopplat till vattenskydd samt regeringsavgöranden och domar publicerat på Havs- och 

vattenmyndighetens webbplats. Webbplatsen har i samband med publiceringen av 

vägledningen uppdaterats. Under 2021 kommer vägledningen kommuniceras ut enligt den 

kommunikationsplan som tagits fram i arbetet.  

En fysisk handläggarträff med länsstyrelserna hanns med innan pandemin bröt ut i mars 

202024. I programmet fanns, förutom information om den nya vägledningen, även: frågor 

kopplat till risker med båtmotorer och vattenskyddsområde, nyheter kring PFAS, information 

om dricksvattenstödet och information från Sveriges geologiska undersökning bland annat 

om vattenförvaltningen, miljökvalitetsnormer och förorenande ämnen.  

Samverkan med länsstyrelser och andra myndigheter 

Vägledningen för vattenskyddsområde har tagits fram av en arbetsgrupp på Havs- och 

vattenmyndigheten. Samverkan har skett med en referensgrupp bestående av representanter 

från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning, 

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, 

Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner, Svenskt vatten, Lantbrukarnas 

riksförbund, Skogsindustrierna och Chalmers tekniska högskola (Dricks - ramprogram för 

dricksvattenforskning). 

b) Arbete genomfört med avseende på vägledning kring framtagande och 

uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner 

Åtgärdsarbete under 2020 

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering ”För en säker och långsiktig 

dricksvattenförsörjning” publicerades i januari 202025.  

Under 2020 genomfördes en nätverksträff för länsstyrelsernas handläggare som arbetar med 

regionala vattenförsörjningsplaner i november. Vid träffen deltog även Nationella 

samordningsgruppen för dricksvatten, arbetsgrupp vattenförsörjning. En enkät har skickats 

ut till länsstyrelserna för att uppdatera läget kring vattenförsörjningsplaner med ett antal 

frågor om till exempel hur man har förankrat arbetet med kommunerna, vad som har varit 

svårt under framtagandet och genomförandet av planer, hur man arbetar med åtgärder. 

Svaren kommer att ligga till grund för fortsatt vägledning inom området och de planer på 

temaseminarier som kommer att genomföras 2021. Havs- och vattenmyndigheten har också 

svarat på de remisser som inkommit till myndigheten om regionala vattenförsörjningsplaner. 

 
24 Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten - Avlopp och dricksvatten - Havs- och 

vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
25 Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering - För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning, 

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:1. Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering - 

Publikationer - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)   
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Samverkan med länsstyrelserna och andra myndigheter 

Vägledningen för regional vattenförsörjningsplanering har tagits fram i samarbete med 

Boverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut och Livsmedelsverket. Ett antal länsstyrelser och aktörer som representerar 

kommunerna deltog i arbetet genom att vara med i en referensgrupp och/eller svara på 

remissen som skickades ut under våren 2019.  

Inom nationella samordningsgruppen för dricksvatten26, där Havs- och vattenmyndigheten är 

ordförande för vattenförsörjningsgruppen, pågår samverkan med berörda nationella 

myndigheter, regionala vattenmyndigheter, länsstyrelser och kommuner via Svenskt Vatten 

och Sveriges kommuner och regioner. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 6 

Havs- och vattenmyndigheten har delat ut medel till länsstyrelserna för bättre 

vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Den största delen av medlen har 

använts som bidrag till kommuner och kommunala bolag, för åtgärder med 

vattenskyddsområden, vattenbesparande, framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag, 

investering i ny teknik och andra åtgärder27. 2020 var det ett tjugotal projekt som fick medel 

för vattenskyddsområde och ett par som fick bidrag för att ta fram lokala 

vattenförsörjningsplaner. Länsstyrelserna får använda medlen för administration av bidraget 

och egna projekt. En del av länsstyrelserna har använt medlen för att ta fram regionala 

vattenförsörjningsplaner. 2021 kommer en utvärdering att genomföras av 2019 och 2020-års 

medel.  

Åtgärdsmedlen leder till ökad kunskap och fysiska åtgärder som lokalt på 

vattenförekomstnivå kan få betydelse för vattenkvaliteten. Detta ökar möjligheterna att följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten och få en trygg dricksvattenförsörjning.  

Havs- och vattenmyndigheten har under 2020 genomfört en dialog kring Hållbar 

vattenresurshantering28. Vägledningen för regional vattenförsörjningsplanering är en grund i 

detta arbete och behandlar vissa frågor som uppkommit vad gäller bland annat olika begrepp, 

uttag av vatten för olika ändamål, prioriteringsfrågor och lagstiftning. Slutsatserna från 

dialogen håller på att sammanställas och sätts i relation till andra projekt som pågår av andra 

aktörer.  

Beträffande tillägg enligt Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten 

och PFAS i grundvatten att ”Vägledning för inrättande och förvaltning av 

vattenskyddsområden under delåtgärd a) ska uppdateras med PFAS (summa 11) i 

grundvatten” vill Havs- och vattenmyndigheten framföra att inrättandet av 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter inte är särskilt verkningsfullt för att 

begränsa mängden PFAS till grundvattentäkter. Samarbete sker istället genom PFAS-

nätverket29 för att diskutera lösningar för att få bort PFAS-ämnen i marken och dricksvattnet. 

 
26 Nationella samordningsgruppen för dricksvatten (livsmedelsverket.se) 
27 Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten - Anslag, bidrag och utlysningar - Havs- och 

vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
28 https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-

samverkan/vattenforvaltning/vattendirektivet/hallbar-vattenresursforvaltning.html 
29 PFAS-nätverk - Kemikalieinspektionen   
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Åtgärd 7 – Internbelastning 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är klar.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår HaV:s åtgärd 7 (se Tabell 4). 

 

Arbete genomfört med avseende på att utveckla vägledning, rådgivning och 

information 

Vägledning för åtgärder mot internbelastning har utvecklats och är nu på externremiss. 

Arbete genomfört med avseende på att verka för långsiktig etablering av 

näringsreducerande åtgärder direkt i sjöar och kustvatten  

Enligt åtgärdsprogrammet ska Havs- och vattenmyndigheten verka för långsiktig etablering 

av internbelastningsåtgärder, vilket innebär att kunskapsunderlag måste utvecklas, en 

internbelastningsstrategi tas fram och finansieringsvägar måste presenteras. Arbetet med 

detta har fortsatt under 2020 genom den treåriga satsning som påbörjades 2018, och är en del 

av regeringens satsning Rent hav. Av de sju projekt som har direkt bäring på åtgärd 7 har 

flertalet pågått även under 2020.  

Utöver detta har den utökade kartläggning av internbelastning av fosfor och miljögifter i 

instängda kustvikars sediment som påbörjades 2019 fortsatt under 2020. Satsningen är en 

fortsättning på arbetet med kust- och utsjöområden i Östersjön, som genomfördes under 2019 

i samarbete med Sveriges geologiska undersökning.  

Havs- och vattenmyndigheten finansierade under 2019 Länsstyrelsen i Kronobergs ansökan 

om aluminiumfällning i den obehandlade delen av Södra Bergundasjön i Växjö kommun. Det 

projekt som finansierades under 2018 gav goda resultat men behandlade endast cirka halva 

sjön. Åtgärden är den första i sitt slag som har givits tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken 

(Dom: Mål nr M 2666-16, MMD Växjö tingsrätt). Projektets uppföljningsplan, som kommer 

genomföras tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har ännu inte inkommit 

med resultat, men Havs- och vattenmyndigheten hoppas att detta ska bli ett exempel på ”best 

practice” vad gäller uppföljning av internbelastningsåtgärder.  

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. 
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Det projekt som Länsstyrelsen Södermanland påbörjade under 2019 för lågflödesmuddring av 

sjön Öljaren, fortsatte under 2020. Resultatrapporter kommer under 2021, med undantag från 

ett antal som fått förlängning. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 7 

Havs- och vattenmyndigheten har redovisat regeringsuppdraget Uppföljning av åtgärders 

effekt mot övergödning och där pekat på vilka behov som finns för att bättre kunna följa upp 

åtgärder mot övergödning. Eftersom åtgärder mot internbelastning först kan sättas in när alla 

externa källor är åtgärdade är åtgärdsuppföljning från övriga källor en viktig pusselbit med 

bäring på Åtgärd 7. 
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Åtgärd 8 – Invasiva främmande arter 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har HaV:s åtgärd 8 reviderats och motsvarar åtgärd 

6 (se Tabell 4). 

 

Arbete genomfört med avseende på att ta fram hanteringsprogram för 

invasiva främmande arter som påverkar ekologisk status i sådan omfattning 

att det påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna 

Under 2020 har hanteringsprogrammet för signalkräfta justerats, bland annat genom att 

utvidga hanteringsområdet30.  

Enligt den nationella förordningen om invasiva främmande arter (SFS 2018:1939) ska Havs-

och vattenmyndigheten, tillsammans med Naturvårdsverket, föreslå till regeringen vilka arter 

som bör tas upp i en nationell förteckning över invasiva främmande arter. För varje art som 

föreslås ska det göras en riskbedömning och analys för vilken påverkan de i dagsläget har på 

ekosystemtjänster. Baserad på dessa resultat har nu tio arter samt ett antal så kallade 

dörrknackar-arter valts ut för vidare analys av kostnaden och nyttan samt socioekonomisk 

analys. Det kommer att genomföras under 2021 och ska användas som underlag vid 

framtagandet av förslag på en nationell förteckning av invasiva främmande arter.  

 
30 https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-

publikationer/publikationer/2019-12-12-hanteringsprogram-for-signalkrafta.html 

Åtgärd 8.  

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 så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Framtagandet av en kunskapssammanställning för svartmunnad smörbult är i slutfasen. 

Kunskapssammanställningen ersätter hanteringsprogrammet för arten. 

Samverkan och kunskapsspridning  

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket hållit webbinarium för 

länsstyrelserna i oktober samt flera Skype-möten med nationella samverkansorganet för 

invasiva främmande arter där alla berörda myndigheter inklusive representanter från flera 

länsstyrelser ingår.  

Havs- och vattenmyndigheten har under 2020 informerat vid en rad andra träffar 

organiserade av länsstyrelserna och Miljösamverkan Sverige. 

Internationell samverkan 

Under 2020 har ingen specifik samverkan skett med Norge vid genomförandet av åtgärden. 

Avseende den invasiva arten signalkräfta pågår det dock ett samarbete med Norge inom en 

svensk-norsk insats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF)31 Detta är ett delvis EU-finansierat 

Interreg Sverige-Norge projekt med målet att förbättra förhållandena för flodkräftor i 

vattendrag i Norge och Sverige. Bland annat testas och vidareutvecklas metoder för att både 

lokalisera och bekämpa signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden. 

  

 
31 https://www.snief.org/ 
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5.5 Jordbruksverket 

Åtgärd 1 – Växtnäringsförlust  

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Jordbruksverkets åtgärd 1 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Sammanställning av hur Jordbruksverkets arbetar med Åtgärd 1 

Jordbruksverket leder arbetet i projektet Greppa Näringen och ansvarar därmed för 

utformning av enskild rådgivning, lantbrukarkurser, underlagsmaterial och sammanställning 

av miljöeffekter av rådgivningen. Vid sidan av gårdsvis rådgivning och lantbrukarkurser som 

utförs via länsstyrelserna, ingår i Jordbruksverkets uppdrag miljörådgivning i form av 

deltagande på mässor riktade framförallt till lantbrukare, fortbildningskurser för rådgivare 

och utveckling av nya metoder för åtgärdsarbetet.  

Individuell rådgivning till lantbrukare  

Rådgivningen i Greppa Näringen syftar till att minska påverkan på vattendragen när det 

gäller tillförseln av fosfor, kväve och rester av växtskyddsmedel. Därutöver omfattar den även 

frågor som rör klimatpåverkan i form av emissioner av växthusgaser från 

jordbruksproduktionen. Riktlinjer för vilka miljöåtgärder som ska diskuteras i Greppa 

Näringens olika rådgivningsbesök beslutas av Jordbruksverket.  

En övergripande prioritering sker via Greppa Näringens styrgrupp ledd av Jordbruksverket, 

där även representanter för länsstyrelserna, och Lantbrukarnas riksförbund ingår, och en 

representant från rådgivningsföretagen. Län med nitratkänsliga områden enligt EU:s 

nitratdirektiv (Rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater på 

yt- och grundvatten) är prioriterade. Medel fördelas mellan de olika länsstyrelserna med 

Åtgärd 1.  

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom 

ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2017–2018, 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. 
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utgångspunkt från antal lantbrukare på gårdar med minst 50 hektar åker eller minst 25 

djurenheter, och utifrån hur stor andel av dessa som finns i nitratkänsligt område.  

Länsstyrelserna prioriterar geografiska områden och teman för den enskilda rådgivningen 

och för kurser riktade till lantbrukare. Den enskilda rådgivningen upphandlar länsstyrelserna 

i stor utsträckning från externa rådgivningsföretag. 

Jordbruksverket uppmanar länsstyrelserna att prioritera rådgivning med anknytning till 

vattenkvalitet. Under 2020 har flera av länsstyrelserna arbetat med målsättningen att 

rådgivningen ska prioriteras till utpekade vattenförekomster så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten kan följas.  

 

Greppa Näringen har samverkat med projektet LEVA som leds från Havs- och 

vattenmyndigheten. Länsstyrelsernas samordnare för Greppa Näringen har uppmanats av 

Greppa Näringen centralt att stödja det åtgärdsarbete som utförs i 20 prioriterade 

pilotområden i totalt 13 län.  

Samverkan sker främst genom att länsstyrelserna erbjuder enskild Greppa Näringen 

rådgivning och gruppträffar inom landsbygdsprogrammet främst kring fosforförluster och att 

anlägga våtmarker. Eftersom deltagande i Greppa Näringen är frivilligt är det dock 

lantbrukaren som tackar ja eller nej till att ta emot rådgivning om en viss fråga.  

Brukningscentrum för gårdarna som ingår i Greppa Näringen har koordinatsatts i den 

databas som används för att administrera rådgivningarna, vilket underlättat prioriteringarna. 

Länsstyrelserna har arbetat med de kartunderlag som man har tillgång till på respektive 

länsstyrelse. Det finns inte något samordnat nationellt kartmaterial eller geografiskt 

informationssystemsunderlag. 
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Fortbildning av rådgivare inom Greppa Näringen  

Jordbruksverket genomför utbildningsdagar för rådgivare för att skapa förutsättning för 

rådgivning i näringsbelastade områden. Under 2020 anordnades kurser för rådgivare digitalt 

med anledning av pandemin. Kurserna blev kortare, men lockade fler deltagare än tidigare år 

när kurser hölls fysiskt. Greppa Näringen fokuserade under året på kurser kring jordbrukets 

klimatpåverkan, men några vattenanknutna kurser genomfördes.  

”Ta del av de senaste miljöåtgärderna” var titeln på en kurs när forskare vid Sveriges 

lantbruksuniversitet gick igenom en nyligen publicerad rapport om åtgärder som minskar 

fosfor- och kväveförluster och miljöpåverkan. Kursdeltagarna kom bland annat från Greppa 

Näringens rådgivare och åtgärdssamordnare i LEVA-projektet. ”Bra proteinutnyttjande hos 

mjölkkor” och ”Effektiv proteinutfodring i gris, kött och mjölkproduktionen” var tema för två 

rådgivarkurser om att minska ammoniakförlusterna från djurproduktionen och i 

förlängningen kvävetillförseln till inlandsvatten och havet. En kurs kring en rapport om 

fosforförluster från rasthagar för höns genomfördes också. Totalt var dessa kurser två till tre 

timmar långa och lockade 114 deltagare. 

Information vid mässor och konferenser  

Under 2020 kunde inte fältmässor riktade till lantbrukare genomföras med besökare till följd 

av pandemin. Greppa Näringen hade planerat att delta med montrar vid Borgeby fältdagar 

och Brunnby lantbrukardagar.  

På Borgeby fältdagar visades delar av ”Gropen”, där Greppa Näringen var medarrangör via 

en inspelad visning.  Den två meter djupa Gropen är ett återkommande inslag på mässan där 

man på nära håll kan studera markens struktur, olika grödors rötter och påverkan av 

växtnäring och kalk med mera. Greppa Näringen medverkade även vid Öjebymässan utanför 

Piteå där visningar genomfördes för mindre grupper besökare och inspelningar gjordes. 

Temat var markfrågor såsom värdet av god markstruktur, och markstruktureffekter av 

gröngödslingsgrödor. 

Nollrutor, satellitbilder över grödornas utveckling och regional rådgivning  

Under försommaren 2020 fortsatte projektet med nollrutor i höstvete. Rutor lämnas 

ogödslade, medan resten av fälten gödslas. Med hjälp av handburen N-sensor mättes grödans 

kväveupptag veckovis från plantornas stråskjutning fram till i början av juni, som var 

tidpunkten för kompletterande gödsling med kväve. Mätningarna rapporteras vid 

rådgivarmöten och via 50 nyhetsbrev ”Säsongsnytt” fördelat över fem regioner. Syftet är att 

undvika gödselgivor över grödans behov. 

Vegetationskartor 

I samarbete med företag i lantbruksbranschen publicerades kartbilder som visar grödans 

variation över fälten i ett vegetationsindex. Bilder publicerades vid ett trettiotal tillfällen med 

satellitbilder från hela landet. Tjänsten kallas CropSAT, och Greppa Näringen bidrog med 

medel för att bilderna var kostnadsfritt tillgängliga även under 2020. Alla lantbrukare kan 

söka upp sitt eget fält och se variationen i grödans grönhet och biomassa, vilket ger 

beslutsunderlag inför eventuell tilläggsgödsling med kväve. Har lantbrukaren tillgång till 

traktor med GPS-utrustning kan gödslingen ske utifrån kartan varierat över fältet. 
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Utveckling av nya rådgivningsmoduler  

Under 2020 utvecklades en ny miljörådgivning för hästföretagare. Rådgivningen gäller 

framförallt utformning av rasthagar och åtgärder som minskar fosforförluster. En 

testrådgivning genomfördes och rådgivningsbesök upphandlades under året och några hann 

genomföras. Under 2020 riktades rådgivningen endast till målgruppen hästföretagare på 

lantbruksföretag. Ett förslag är skickat till EU-kommissionen inför nästa justering av 

landsbygdsprogrammet (nr 7), om att målgruppen för enskild rådgivning under 2021 ska 

utvidgas till alla företag som har minst 15 hästar. 

Jordbruksverket har dessutom i hög grad fortsatt prioritera fortbildning av rådgivare genom 

att genomföra utbildningsdagar, fortbildningskampanjer, webbenkäter, webbkurser samt 

andra kurser med anknytning till vattenkvalitet.  

 

Adaption av rådgivning till coronapandemin 

Tyvärr var det svårt att genomföra gårdsbesök i samma utsträckning som tidigare år till följd 

av de restriktioner som följde av coronapandemin. Trots detta genomfördes ett relativt stort 

antal gårdsbesök utomhus och delvis digitalt via dator. Antalet rådgivningar minskade 

jämfört med året innan. Ett exempel på en rådgivning som ökade 2020 var gödslingsstrategier 

för kväve och fosfor vid potatisodling, och test och justering av mineralgödselspridares 

spridningsbild. Antalet utförda tester av spridare ökade från 13 stycken 2019 till 44 stycken 

2020 

Samverkan med länsstyrelser 

Samarbetet mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket inom Greppa Näringen har skett 

genom länsstyrelserepresentation i projektets styrgrupp. Samverkan mellan länsstyrelserna i 

respektive region har letts av fem regionsamordnare finansierade av Jordbruksverket centralt. 



 

141 

Regelbundna möten hållits mellan projektledaren vid Jordbruksverket och samordnarna. Vid 

två tillfällen under 2020 sammanträdde Jordbruksverket digitalt med samtliga länsstyrelser.  

Arbetet med att anordna gruppträffar kring utpekade vattenförekomster var under året litet. 

Denna verksamhet försvårades i än högre grad än den enskilda rådgivningen av pandemin, 

eftersom det avråddes från att samla grupper av lantbrukare. Många markägare och 

lantbrukare är dessutom äldre och ingår i riskgruppen. I Östergötlands och Skåne län pågick 

verksamhet i tre grupper i respektive län med tillsammans totalt 68 deltagare på olika träffar. 

Ett skäl till att aktiviteten vattendragsgrupper minskat är att länsstyrelsernas Greppa 

Näringens samordnare under året har deltagit i ett antal andra projekt med 

vattendragsgrupper som anordnas av bland annat åtgärdssamordnare inom projektet LEVA, 

kommuner och andra projekt som finansieras av LOVA, LONA och HaV. I samband med 

dessa aktiviteter gör aktörerna reklam för Greppa Näringens enskilda rådgivning om 

exempelvis våtmarker, underhåll av diken och minskad markpackning. 

Effekt av rådgivningen på växtnäringsförlusterna 

Under 2020 har ingen utredning gjorts av rådgivningseffekterna. En rapport över 

växtnäringsflöden hos nästan 8 500 gårdar i Greppa Näringens har dock tagits fram med 

publicering i januari 2021. Den utgör ett referensmaterial för gårdar med olika inriktning och 

för olika produktionsgrenar.  

 

Rådgivningsbesök och lantbruksföretag som fått rådgivning kring övergödning 

 Antal rådgivningsbesök mot 

övergödning 

Varav i områden 

MKN ej följs 

Antal 

lantbruksföretag 

Bottenviken 20 5 (25 %) 18 

Bottenhavet 59 17 (29 %) 51 

Norra 

östersjön 
169 134 (79 %) 155 

Södra 

Östersjön 
668 512 (77 %) 625 

Västerhavet 582 416 (71 %) 546 

Tabell 5. Antal rådgivningsbesök 2020 med koppling till övergödning samt hur många av dessa som 

genomförts i områden där miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan nås. Antal lantbruksföretag som 

fått rådgivning 2020. 

 

Antalet rådgivningar har fortsatt att minska jämfört med tidigare år (Figur 9). Totalt fick 1 300 

lantbrukare rådgivning kopplat till Åtgärd 1 under 2020 på gårdar med sammanlagt 168 934 

hektar, om det antas att lantbrukarnas åkerareal motsvarar medelarealen på Greppa 

Näringens gårdar. 
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Färre antal rådgivningsbesök med koppling övergödning i områden där MKN ej nås 

 

 

Figur 9. Diagrammet visar hur antal rådgivningsbesök med koppling övergödning minskar under 

perioden 2017-2020. Rådgivningsbesök minskar även i områden där MKN ej nås. Antal 

rådgivningsbesök visas för respektive distrikt; Bottenviken – mörk-blå, Bottenhavet – turkos, Norra 

Östersjön - ljusblå, Södra Östersjön – gul och Västerhavet – orange.  
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Åtgärd 2 – Växtskyddsmedel 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Jordbruksverkets åtgärd 2 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Sammanställning av hur Jordbruksverkets arbetar med Åtgärd 2 

Jordbruksverket arbetar enligt ”Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av 

växtskyddsmedel”. Handlingsplanen beskriver mål och åtgärder för att minska riskerna med 

och konsekvenserna av användningen av växtskyddsmedel för människors hälsa och miljö. 

Jordbruksverket arbetar med målet att minska riskerna med användningen av 

växtskyddsmedel i jordbruket och att uppnå en behovsanpassad bekämpning. 

Utbildning av dem som hanterar växtskyddsmedel och test av utrustning 

Jordbruksverket har ansvar för föreskrifter om användningen av växtskyddsmedel. 

Föreskrifterna rör behörighet och tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt, 

integrerat växtskydd, krav på dokumentation (sprutjournal) samt obligatoriska 

funktionstester av sprututrustning. Obligatoriska funktionstester har utförts sedan hösten 

2016 och under en inledande treårsperiod så har cirka 7 000 sprututrustningar testats och 

godkänts av Jordbruksverket. Myndigheten ansvarar även för tillsynsvägledning för 

användning av växtskyddsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäring.  

Projektet Säkert växtskydd som leds av Lantbrukarnas riksförbund finansieras av 

landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket medverkar i arbetet. Under 2020 har arbetet 

fortsatt med att öka säkerheten för lantbrukare och minska riskerna för att växtskyddsmedel 

hamnar i miljön i samband med användning. I projektet ingår att sprida kunskap om säker 

hantering på gården i hela kedjan, från påfyllning till rengöring av sprutan och lagring av 

produkter. På webbplatsen www.sakertvaxtskydd.se, finns mer information. 

Åtgärd 2.  

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom 

ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014–2020, 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. 



 

144 

Samverkan med andra myndigheter och aktörer inom jordbruket  

Jordbruksverket har tillsammans med Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att fortsätta 

arbetet med Växtskyddsrådet. Rådets arbete med ett hållbart växtskydd är en del av 

Livsmedelsstrategin med det övergripande målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja 

där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. 

Flera av de utredningar och aktiviteter som har genomförts inom Växtskyddsrådet är 

framåtsyftande. De skapar också möjligheter till utveckling och tar sikte på långsiktiga 

lösningar för ett hållbart växtskydd vilket inkluderar såväl kemiska som biologiska 

växtskyddsmedel och andra alternativa metoder. Växtskyddsrådet leds av Jordbruksverket i 

nära samverkan med Kemikalieinspektionen och övriga nio organisationer som deltar i rådet. 

Rådgivning för att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel 

Det är få vattenförekomster som är utpekade som påverkade av växtskyddsmedel. 

Huvudsakligen finns de i de jordbruksintensiva områden i södra och mellersta Sverige där 

Jordbruksverkets fem växtskyddscentraler bedriver sin verksamhet. De regionala rådgivarna 

vid centralerna har fortsatt sitt arbete under 2020 med rådgivning och kunskapsunderlag för 

att minska miljöeffekterna av växtskydd i jordbruket. Det innefattar bevakning av förekomst 

av ogräs, skadegörare och växtsjukdomar, samt strategier för bekämpning och för att undvika 

resistensproblem. Resultaten presenteras och diskuteras på upprepade rådgivarträffar under 

växtsäsongen och via nyhetsbrev. 

En viktig del i rådgivningsarbetet är att delta i genomförandet av integrerat växtskydd enligt 

EU-direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel. Detta görs förutom redovisningen 

av prognoser kring skadegörare bland annat genom information på webben, i växtskyddsbrev 

och annat rådgivningsmaterial, samt genom deltagande på mässor och konferenser. Under 

2020 var dock många aktiviteter som fältmässor inställda på grund av Corona-pandemin.  

Rådgivning kring bland annat hantering av växtskyddsmedel ingår i Greppa Näringens 

individuella rådgivning. För vattenskyddsområden finns ett särskilt anpassat upplägg. 

Växtskyddscentralerna ansvarar för innehåll och support av Greppa Näringens 

växtskyddsrådgivning. I takt med att ny kunskap kommer fram så uppdaterats underlagen på 

Greppa Näringens rådgivarsidor. Fyra rådgivningsmoduler med växtskyddstema finns: 

hantering av växtskyddsmedel, växtskydd i vattenskyddsområden, växtskydd i potatisodling 

och integrerat växtskydd. 

Under 2020 har Jordbruksverkets utvecklat en ny växtskyddsmodul med fokus på att minska 

användningen av växtskyddsmedlet glyfosat. Vid rådgivningen presenteras mekaniska 

alternativ till kemisk bekämpning och avdödning av grödan och lönsamheten beräknas. 

Modulen har testats av rådgivare under vintern 2020-2021 och kommer att färdigställas under 

det första kvartalet 2021. 

Inga nya underlag som specifikt styrker rådgivningens effekter på användningen av 

växtskyddsmedel har publicerats sedan förra rapporteringen. De resultat som redovisats är en 

effekt av samlade insatser för att begränsa förekomsten i vatten, där rådgivning är en av 

dessa. Förekomsten av växtskyddsmedel i ytvatten är relativt konstant.  
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Från sammanställningar av tillgängliga data som beskriver förekomsten av växtskyddsmedel 

i vatten kan följande noteras:  

• Fynd av växtskyddsmedel i grundvatten domineras av ämnen som inte längre används. 

Sett över tre decennier har summahalter växtskyddsmedel som överskrider 0,5 μg/l 

minskat i grundvattenprover. 

• När det gäller dricksvatten från kommunala vattenverk, som tar sitt dricksvatten från 

ytvatten, hämtar de vattnet från större täkter och ser till att gränsvärdet inte överskrids.  

Mätningar i Sverige och internationellt visar att det frekvent sker ett visst läckage av 

växtskyddsmedel från växthusproduktion. Under 2019 anpassade Jordbruksverket en 

existerande rådgivningsmodul kring hantering av växtskyddsmedel inom lantbruket till 

växthusföretagare. Rådgivningar har upphandlats av Länsstyrelsen i Skåne län, och det 

genomfördes 20 sådana rådgivningar under 2019 och 12 under 2020. Pandemin försvårade 

rådgivning i inomhusmiljö såsom i växthus under året. Bedömningen är att det fortfarande 

finns ett stort behov av sådan rådgivning och att den leder till att läckagerisker kan minskas 

och rådgivningen planeras att bli utvidgad till fler län under 2021. 

Rådgivningsbesök och lantbruksföretag som fått rådgivning kring växtskyddsmedel 

 Antal rådgivningsbesök 
Varav i områden 

MKN ej följs 

Antal 

lantbruksföretag 

Bottenviken 0 0 0 

Bottenhavet 0 0 0 

Norra Östersjön 6 5 (83 %) 5 

Södra Östersjön 65 49 (75 %) 64 

Västerhavet 45 37 (82 %) 45 

Tabell 6. Antal rådgivningsbesök respektive antal lantbruksföretag som nåtts av rådgivning om 

växtskyddsmedel per vattendistrikt 2020. 

Antalet rådgivningar har fortsatt minska jämfört med tidigare år. Under 2020 fick 115 

lantbrukare rådgivning om växtskydd på en beräknad yta av 14 366 hektar om det antas att de 

115 lantbrukarnas åkerareal motsvarar medelarealen på Greppa Näringens gårdar i distriktet. 

Ingen utredning har gjorts av rådgivningseffekterna under 2020. 
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Figur 10. Diagrammet visar hur antal rådgivningsbesök med koppling växtskyddsmedel minskar under 

perioden 2016-2020. Rådgivningsbesök minskar även i områden där MKN ej nås. Antal 

rådgivningsbesök visas för respektive distrikt; Bottenviken – mörk-blå, Bottenhavet – turkos, Norra 

Östersjön - ljusblå, Södra Östersjön – gul och Västerhavet – orange.  
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Åtgärd 3 – Markavvattning 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Jordbruksverkets åtgärd 3 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Sammanställning av hur Jordbruksverkets arbetar med Åtgärd 3 

Jordbruksverket har under 2020 bedrivit rådgivning och information om markavvattning och 

bevattningsuttag till rådgivare, entreprenörer och lantbrukare inom projektet 

Vattenhushållning. Mycket av arbetet framförallt kring enskild rådgivning har skett i 

samverkan med Greppa Näringen (redovisat under Åtgärd 1). Den enskilda rådgivningen 

styrs mot prioriterade områden på samma sätt som Greppa Näringens övriga moduler 

(redovisat under Åtgärd 1). Jordbruksverket har fokus på att det genomförs aktiviteter i hela 

landet. 

Fortbildning av rådgivare och lantbrukare om vattenhushållning  

Jordbruksverket har genomfört utbildningsdagar för rådgivare och entreprenörer med syftet 

att skapa förutsättning för rådgivningsarbetet om vattenhushållning. I övrigt har fortbildning 

av rådgivare och entreprenörer skett i samverkan med Greppa Näringen och redovisas under 

Åtgärd 1.  

Under 2020 har kurser huvudsakligen genomförts digitalt. En fördel med digitala 

arrangemang är att det underlättar för rådgivare i hela landet att delta. Inom 

vattenhushållning har Jordbruksverket under året genomfört två heldagar kring bevattning 

och fem kortare webbinarier om markvårdsåtgärder, bevattning, projektering av åtgärder 

samt underhåll av diken. En fysisk heldagsutbildning hölls i januari kring vattenverksamhet 

med fokus på exploatering. Den riktade sig till rådgivare, entreprenörer och tjänstemän på 

länsstyrelser och kommuner. De kurser som erbjudits digitalt har samlat fler deltagare än en 

traditionell kurs på plats. Även en ökad spridning över landet har noterats. 

Åtgärd 3.  

Jordbruksverket ska utveckla kompetens- och rådgivningsverksamheten inom ramen för 

det svenska landsbygdsprogrammet 2014–2020, fokusområde 4B, för att minska negativ 

påverkan från markavvattning och bevattningsuttag. Åtgärden ska genomföras så att den 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna följs. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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LEVA-projektets åtgärdssamordnare har deltagit på kurserna i stor utsträckning. På så sätt 

har utbildningarna nått dels rådgivare inom landsbygdsprogrammet, dels åtgärdssamordnare 

som finansieras med enbart nationella medel.  

Personal från Jordbruksverkets vattenhushållningsprojekt har även medverkat och hållit 

föredrag på aktiviteter som andra anordnat främst riktat till lantbrukare. Dels med temat 

bevattning, dels kring åtgärder kopplat till vattenverksamhet i allmänhet. 

Informationsmaterial och service till målgruppen 

Under året tog Jordbruksverket fram skriften ”Förvaltning av vattenanläggningar – Ibland 

genom en förordnad syssloman” (Jordbruksinformation 2020-5). Ett faktablad om bevattning 

har finansierats av projektet. Ett utvecklingsarbete pågick under året för att utveckla en 

mobilapplikation om markstruktur och markvård. Den var färdig i februari 2021 och är tänkt 

som ett verktyg för rådgivare och åtgärdssamordnare vid vattendragsvandringar och 

liknande. Den kan även användas av enskilda lantbrukare som vill titta på markprofiler och 

förstå vattnets infiltration på fältet och även markstrukturens påverkan på fosforförluster.  

Det finns ett stort behov av kunskap i vattenfrågor och det finns få rådgivare och konsulter 

inom området. Jordbruksverkets personal har fyllt en viktig funktion under året genom att 

löpande svara på frågor om vattenhushållning via e-post och telefon. 

Vattenhushållningsprojektet har medverkat i arbetet med att ta fram en ny modul för häst 

inom Greppa Näringen. Det handlar om dränering av hästhagar och aktuell lagstiftning. 

Information vid mässor och konferenser 

Jordbruksverket medverkade vid en fältdag arrangerad av åtgärdssamordnare i LEVA:s 

pilotområde i Dalsland. Tema var miljöanpassat dikesunderhåll (demo av klippskopa) 

dränering, markvård och markstruktur. 

Studiecirklar - äga, förvalta och underhålla diken 

Jordbruksverket tog 2018 fram ett utbildningskoncept för studiecirkelledare där 

slutmålgruppen är lantbrukare. Utbildningen syftar till att lära ut vikten av att ha en aktiv 

förvaltning av sin vattenanläggning med hänsyn till miljön. Utbildningen tar upp juridik, 

miljöhänsyn och teknik kopplade till underhållsmetoder. Studiecirkelmetoden är ett exempel 

på hur ett lokalt engagemang för åtgärder kring vatten kan uppnås. 2019 kom studiecirklarna 

igång och projektmålet om 1 000 deltagare nåddes under 2020, trots pandemin. 

Studiecirklarna har genomförts i stora delar av landet, se Tabell 7 nedan. Studievägledningen 

för cirklarna omarbetades och i några regioner arrangerades en vidareutbildningsdag för 

cirkelledare under 2020. 

Fokus för 2020 var att få igång fler cirklar i norr, med medverkan från Jordbruksverket på två 

öppna arrangemang i Jämtland respektive Västerbotten, och på en tvådagars 

cirkelledarutbildning i Sundsvall. 
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Studiecirklar och deltagare 

Län  Antal cirklar  Antal deltagare 

Dalarnas län 5 38 

Gotlands län  4 54 

Gävleborgs län 3 37 

Hallands län 13 115 

Jämtlands län  5 41 

Jönköpings län 1 6 

Kronobergs län  1 10 

Norrbottens län 2 12 

Skåne län 12 137 

Stockholms län 4 29 

Södermanlands län 9 90 

Uppsala län  13 128 

Värmlands län 2 14 

Västerbottens län 2 19 

Västernorrlands län 1 8 

Västra Götalands län 14 173 

Örebro län 3 35 3 35 

Östergötlands län 12 174 12 174 

Totalt: 106 1 120 

Tabell 7. Antal avslutade studiecirklar och deltagare i olika län, 31 december 2020. 

 

Samverkan med länsstyrelserna 

Under 2020 arrangerade Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelser föreläsningsträffar 

med rådgivare och lantbrukare (se Tabell 8). Föreläsningarna handlade om äga, förvalta och 

underhålla diken i kombination med exploatering. Budskapet var att belysa vikten av en aktiv 

förvaltning av sin vattenanläggning ur juridisk samt ur produktions- och miljösynpunkt. 

Träffar har anordnats med hjälp av länsstyrelserna i Östra Götalandsregionen. 
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Rådgivningsbesök och lantbruksföretag som fått rådgivning kring markavvattning 

 Antal rådgivningsbesök 

Varav i 

områden MKN 

ej följs 

Antal lantbruksföretag 

Bottenviken 0 0 0 

Bottenhavet 1 0 1 

Norra Östersjön 35 23 (66 %) 34 

Södra Östersjön 101 77 (76 %) 89 

Västerhavet 73 57 (78 %) 71 

Tabell 8. Antal rådgivningsbesök med koppling till markavvattning samt antal lantbruksföretag som 

fått rådgivning 2020. De antal som anges här är delmängder av det som presenteras under Åtgärd 1. 

 

Under 2020 fick 203 lantbrukare rådgivning om våtmarker eller dränering genom Greppa 

Näringen; beräknat till lantbrukare på gårdar med sammanlagt 24 750 hektar om det antas att 

de 203 lantbrukarnas åkerareal motsvarar medelarealen på Greppa Näringens gårdar.  

En sammanställning av antalet nya rådgivningsmedlemmar och omfattning av 

rådgivningsverksamhet för de olika distrikten finns tillgänglig i Tabell 9. 

Ingen direkt utredning har gjorts av rådgivningseffekterna under 2020. 

 

Jordbruksverket åtgärd 1–3 

 

Nya 

rådgivnings-

medlemmar 

Nya 

rådgivnings-

medlemmar 

(våtmark) 

Jordbruk som 

omfattas i 

rådgivnings-

verksamhet 

Total 

jordbruksyta 

innefattad i 

rådgivningen 

(hektar) 

Bottenviken 4 0 18 3 200 

Bottenhavet 17 1 51 7 767 

Norra 

Östersjön 
19 16 155 25 034 

Södra 

Östersjön 
82 19 625 77 050 

Västerhavet 59 18 546 67 755 

Tabell 9. Jordbruksverket åtgärd 1–3 sammanfattande information om rådgivningsverksamheten. 

 



 

151 

Åtgärd 4 – Näringsretention 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Jordbruksverkets åtgärd 4 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket har under 2020 gjort klart en utvärdering om 

landsbygdsprogrammets investeringsstöd för bättre vattenkvalitet 2014–20201. Inom 

landsbygdsprogrammet 2014–2020 finns investeringsstöd för åtgärder som ska bidra till att 

uppfylla miljömålet ”Ingen övergödning”. Den här utvärderingen belyser vilka effekter stöd 

för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar, stöd för förbättrad vattenkvalitet (som 

till exempel kalkfilterdiken), stöd för att anlägga tvåstegsdiken, stöd för strukturkalkning och 

stöd för reglerbar dränering har haft på utsläpp av kväve och fosfor i jordbruket.  

Utvärderingen belyser också vad som kan ha påverkat hur många som har ansökt om stöden. 

Det pågår även en utvärdering om ersättning för ekologisk produktion som också förväntas 

bli klar under 2021. Färdiga utvärderingar och uppföljningar finns tillgängliga på 

Jordbruksverkets webbplats. 

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. 
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Regelöversyn 

Under 2019 pågick en dialog med bland annat Lantbrukarnas riksförbund och 

Hushållningssällskapet om hur anslutningen till miljöersättningen för skyddszoner, och 

framförallt de anpassade skyddszonerna, kunde öka. En förbättring som identifierades var att 

lätta på regelverket genom att tillåta att växtligheten på skyddszonen får slås av tidigt på 

säsongen för att förhindra ogrässpridning. Under 2020 pågick ett arbete med att ändra 

regelverket för när växtligheten ska slås av och de nya reglerna trädde i kraft i början av 2021. 

Arbete med att förbereda nästa programperiod  

Under 2020 har Jordbruksverket haft ett stort fokus på att ta fram underlag till nästa 

programperiod. Underlaget omfattar både specifika stöd och utformning av de nya 

tvärvillkoren. Jordbruksverket har haft gemensamma diskussioner med länsstyrelserna, 

vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring flera av de för denna 

rapportering relevanta stöden och ersättningarna.  

Förlängning av nuvarande programperiod  

Genomförandet av åtgärder har under 2020 påverkats av osäkerheter kring hur 

förlängningsåren, åren innan den nya politiken träder ikraft, ska hanteras. Det var först i 

slutet av 2020 som beslut om hantering av åtagande och vilka stöd som ska vara öppna för 

ansökan under 2021 blev klart.  

Under 2020 har låsningar av budget och omfördelning av delar av landsbygdsprogrammets 

budget drabbat till exempel anläggning av våtmarker och andra investeringar. 

Jordbruksverket har utrett behov av pengar för vattenrelaterade investeringar och i slutet av 

2020 beslutade regeringen om tillskott till dessa åtgärder.  

Det finns fortfarande osäkerheter kring förlängningsåren då ytterligare ändringar av 

nuvarande landsbygdsprogram pågår till följd av hur de Europeiska unionens 

återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter coronapandemin ska fördelas.  

Osäkerheterna kring förlängningsåren har därför gjort att det varit svårt att särskilt 

uppmärksamma vissa stöd. 

Deltagande i projekt för att utveckla styrmedel  

Under 2020 har Jordbruksverket fortsatt arbetet med att utreda om ersättningarna för att 

minska övergödning kan bli mer resultat- och värdebaserade. Denna studie sker inom ramen 

för regeringsuppdraget EU:s gemensamma jordbrukspolitiks (CAP) miljöeffekter och 

finansieras delvis av Interreg-projektet Waterdrive. Studien är framåtsyftande och i ett utvalt 

område ska Jordbruksverket testa olika modeller för resultatbaserade ersättningar. Studien 

pågår till och med 2021. Studien har delvis prioriterats ned under 2020 till följd av arbetet med 

förlängningsåren och nästa programperiod.  

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 4 

Jordbruksverket har anordnat en kurs om de nya certifieringsreglerna för ekologisk 

produktion. Representanter från stödverksamheten har deltagit för att sprida information om 

ersättningarna. 
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Jordbruksverket har sammanställt data för de åtgärder som har fått stöd via 

landsbygdsprogrammet under 2020: 

 

a) Strukturkalkning: 

• Det finns enbart ett slututbetalt ärende för strukturkalkning registrerat under 2020. 

Strukturkalkningen skedde för en total kostnad på 105 743 kronor.  

Det kan dock finnas enstaka ärenden för strukturkalkning som inte syns i SJV:s 

sökning utan är dolda bland andra investeringar eftersom strukturkalkning är en del 

av investeringsstödet. Det är alltså möjligt att söka för flera insatser inom ett ärende 

till exempel strukturkalkning i samband med stallbyggnation. 

 

b) Kalkfilterbäddar: 

• Anlades i två län på en yta av 196,9 hektar för en kostnad av 8 157 191 kronor.  

 

c) Anpassade skyddszoner: 

• Jordbruksverket har totalt ansökt om 203,1 hektar av anpassade skyddszoner. 

 

d) Skyddszoner:  

• Totalt har Jordbruksverket ansökt om 12 124,1 hektar av skyddszoner mot 

vattendrag.  

 

e) Våtmarker: 

• För våtmarker med huvudsyfte att bidra till biologiska mångfald har 12 894 531 

kronor betalats ut och omfattar 117,1 hektar på 47 olika områden.  

• För våtmarker vars huvudsyfte var näringsrening har 22 043 870 kronor betalats ut 

och omfattar 178 hektar på 38 områden.  

 

f) Fosfordammar: 

• För fosfor dammar har 4 360 836 kronor betalats ut och omfattar 21 hektar på 11 

områden. 

 

g) Tvåstegsdiken: 

• Tvåstegsdiken har under 2020 enbart anlagts på fyra platser i Kalmar och Skåne län 

med en omfattning på 3 819 meter till en kostnad av 1 329 317 kronor. 
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Åtgärd 5 – Egenkontroll 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden ännu ej är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Jordbruksverkets åtgärd 5 reviderats och slagits 

samman med åtgärd 6 och motsvarar åtgärd 6 (se Tabell 4). 

Sammanställning av hur Jordbruksverkets arbetar med Åtgärd 5 

Jordbruksverket ska vidareutveckla sin vägledning för den egenkontroll som jordbruksföretag 

ska utföra. Enligt Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019-2021 

planerade de att vidareutveckla sin vägledning om 26 kap. 19 § miljöbalken samt 6 § 

egenkontroll-förordningen under 2020. På grund av nya arbetsuppgifter som tillkommit 

under året, som till exempel regeringsuppdrag och arbetet med att ta fram en ny nationell 

strategi för miljöbalkstillsynen, har Jordbruksverket behövt prioritera ner detta arbete. 

Jordbruksverket påbörjade dock arbetet med att ta fram kompletterande texter till sin 

webbplats om egenkontroll i anslutning till vattendrag. Arbetet planeras att slutföras under 

våren 2021.  

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. 
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Åtgärd 6 – Tillsynsvägledning om växtnäringsförlust och 

växtskyddsmedel   

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Jordbruksverkets åtgärd 6 reviderats och slagits 

samman med åtgärd 5 och motsvarar åtgärd 6 (se Tabell 4). 

 

Sammanställning av hur Jordbruksverkets arbetat med Åtgärd 6 under 2020 

Under 2020 har Jordbruksverket sammanställt resultaten från tillsynsprojektet Tillsyn i fält i 

en rapport. Rapporten finns publicerad på Jordbruksverket webbplats. Resultatet har 

presenterats för tillsynsmyndigheterna på ett webbinarium den 2 april 2020 där cirka 220 

personer deltog.  

Under hösten 2020 har Jordbruksverket uppdaterat checklistan och lathunden och bland 

annat gjort förtydliganden kring dräneringsbrunnar. Jordbruksverket har även kompletterat 

sin vägledning genom att spela in en kort föreläsning om dräneringsbrunnar och deras 

funktion och utformning. Filmen finns publicerad på webbforumet Effektiv näring för 

tillsynsmyndigheter. Jordbruksverkets förhoppning är att kommunerna och länsstyrelserna 

ska använda vägledningsmaterialet även framöver i sin tillsyn på jordbruk. Jordbruksverket 

har även diskuterat möjligheterna att ha ett uppföljande tillsynsprojekt i fält om några år. 

Jordbruksverket presenterade resultatet på ett webbinarium som vände sig till 

tillsynsmyndigheterna. Under hösten 2020 har Jordbruksverket gjort utskick genom sitt 

webbforum Effektiv näring och informerat tillsynsmyndigheterna om att de uppdaterat 

vägledningsmaterialet samt kompletterat det med en utbildning om dräneringsbrunnar. 

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. 
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5.6 Kammarkollegiet 

Åtgärd 1 – Tillstånd för vattenkraftverk och dammar 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden inte är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår nuvarande Kammarkollegiets åtgärd 1 på 

grund av ändrade regler (se Tabell 4). 

 

Efter överenskommelse på ett möte den 30 oktober 2019 mellan Kammarkollegiet och 

vattenmyndigheterna, behöver Kammarkollegiet inte återrapportera sitt arbete under 2020 till 

vattenmyndigheterna. Detta eftersom möjligheten att genomföra myndighetens åtgärd i 

åtgärdsprogrammet har påverkats av det nya regelverket för vattenmiljö och vattenkraft.  

Vattenmyndigheterna och Kammarkollegiet anser därför inte att Kammarkollegiets Åtgärd 1 

kommer att kunna genomföras enligt den formulering som idag finns i åtgärdsprogrammet. 

 

  

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. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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5.7 Kemikalieinspektionen 

Åtgärd 1 – Användning av kemiska produkter 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Kemikalieinspektionens åtgärd 1 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner 

Kemikalieinspektionen arbetar kontinuerligt med att ge och utveckla tillsynsvägledning till 

kommuner och länsstyrelser. Inför varje år gör Kemikalieinspektionen en revidering av sin 

”Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning”32. I planen beskrivs bland annat vilka 

insatser Kemikalieinspektionen prioriterar för tre år i taget. Ett exempel på ett projekt inom 

detta område är det tillsynsprojekt om tillsyn i fält gällande växtnäring och växtskyddsmedel 

som Jordbruksverket varit huvudansvarig för men där Kemikalieinspektionen och 

Naturvårdsverket bidragit. Projektet genomfördes i huvudsak under 2019 men 

slutrapporterades under 202033. 

Informering av allmänheten om kemiska produkter 

I november 2020 genomfördes Kemikalieinspektionens digitala konferens ”Forum för Giftfri 

miljö”34. Konferensen hade substitution som tema och närmare 1 000 deltagare från hela 

landet, både från näringsliv och offentlig sektor. 

Kemikaliepodden är en podcast från Kemikalieinspektionen. Tanken är att alla kan lära sig 

mer om kemikalier i vardagen för att kunna göra medvetna och kemikaliesmarta val. Under 

 
32 https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter/2020/tillsyn-16-20-plan-for-kemikalieinspektionens-

tillsynsvagledning-2019-2021 
33 http://djur.jordbruksverket.se/download/18.27b775571724b44c79966e1a/1590503161307/Rapport Tillsyn i 

f%C3%A4lt 2019_Webb.pdf 
34 https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-11-02-pressinbjudan-forum-for-giftfri-miljo-2020-12-

november 

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 Havs- och vattenmyndighetens 

författningssamling (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. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018. 
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2020 har tre nya avsnitt publicerats om biocidbehandlade varor, handdesinfektionsmedel 

samt PFAS. 

Informationsmaterial riktat till kommuner 

Under 2020 har Kemikalieinspektionen tagit fram ett informationsmaterial om Giftfri miljö för 

att ge stöd till personer i kommunal och regional verksamhet som arbetar med att sprida 

kunskap om hur kemiska ämnen kan påverka människor och miljön.  

Den ämnesgrupp som ofta är problematisk för kommunerna är PFAS, och 

Kemikalieinspektionen har därför anlitat en erfaren konsult att skriva en bred 

kunskapssammanställning för PFAS med fokus på miljöhandläggare (till exempel på 

kommuner och länsstyrelser) som specifikt behöver öka sin kunskap om PFAS. Rapporten 

färdigställdes i december 2020, och har kvalitetsgranskats av Kemikalieinspektionen samt 

flera andra centrala myndigheter. Rapporten är publicerad i Kemikalieinspektionens PM-serie 

(PM1/21). Det diskuteras också om en enklare variant avsedd för allmänhet kan produceras 

med PM:et som underlag.  

Kemikalieinspektionen driver också tillsammans med Naturvårdsverket och 

Livsmedelsverket ett nationellt PFAS-nätverk som regelbundet sprider information via 

seminarier, och där många kommuner ingår. 

Uppdatering av PRIO 

En uppdaterad version av PRIO-guiden, Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg för 

ersättning av farliga ämnen, lanserades den 6 oktober 2020 i en svensk- och engelsk version. 

PRIO-guiden är ett stöd för företag som utvecklar, tillverkar, importerar eller köper in varor 

och produkter. Vidare utgör den ett stöd för offentliga aktörer inom ramen för 

upphandlingsarbetet samt kommunernas och länsstyrelsernas tillsynsverksamhet. Med hjälp 

av PRIO-guiden kan företag förekomma införandet av nya bestämmelser och begränsningar 

inom området genom att fasa ut användningen av de farliga ämnen som uppfyller PRIO-

guidens kriterier.  

Det nylanserade verktyget har en förbättrad användarvänlighet, uppdaterade kriterier och 

nya funktioner. De ämnen i PRIO-guiden som också finns med bland vattendirektivets 

prioriterade ämnen eller är listade som särskilda förorenande ämnen inom 

vattenförvaltningen HVMFS 2019:25 är numera särskilt utmärkta och referens finns till 

aktuella regelverk.  

Arbete med nya prioriterade ämnena som tillförs ytvatten eller grundvatten 

Under 2020 har Kemikalieinspektionen arbetet fortsatt framför allt med PFAS.  

I åtgärdsprogrammen för 2018–2021 anges att aklonifen sänkte status i en vattenförekomst i 

Västerhavets vattendistrikt medan cypermetrin och cybutryn sänkte status i en 

vattenförekomst vardera i Norra Östersjöns vattendistrikt. Med hänvisning till de få fallen 

som anges, och med hänsyn tagen till annan miljöövervakningsdata, har 

Kemikalieinspektionen avstått från att initiera någon mer omfattande informationskampanj 

eller särskilt riktad tillsynsvägledning avseende dessa ämnen. Cybutryn är dessutom inte 

längre godkänt för användande som verksamt ämne i biocidprodukter. De senaste nationella 

godkännandena för biocidprodukter innehållande cybutryn löpte ut den 31 december 2010. På 

Kemikalieinspektionens webbaserade nätverk ”Tillsynsvägledning från KemI” finns en sida 
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där samtliga prioriterade och särskilda förorenande ämnen finns listade, med fördelning på 

både bransch och funktion35. 

Våren 2020 startades en förstudie om begränsning av PFAS. Arbetet med begränsningen sker i 

samarbete med myndigheter i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge och planeras 

omfatta alla PFAS och alla användningar som inte är nödvändiga för samhället. Ett 

begränsningsförslag för perfluorkarboxylsyror med lång kolkedja (C9-C14) som inlämnades 

av Sverige och Danmark behandlas nu av kommissionen och medlemsstaterna i Reach-

kommittéen. 

Kemikalieinspektionen har fortsatt arbetet i det nationella PFAS-nätverket samt 

myndighetsnätverket för PFAS. I november hölls ett möte i det nationella PFAS-nätverket 

mellan statliga myndigheter, forskare, vattenproducenter, konsulter, kommuner, 

vattenmyndigheterna med flera. Vid mötet deltog cirka 90 personer. I nätverkets e-postgrupp 

ingår cirka 300 personer.  

Kemikalieinspektionen arbetar ständigt med att förbättra produktregistret. Under 2020 har 

Kemikalieinspektionen infört funktioner som kan underlätta för företagens eget 

substitutionsarbete. För att öka kunskapen om vilka kemiska produkter som innehåller 

högfluorerade ämnen beslutade Kemikalieinspektionen att företag som lämnar information 

till det svenska produktregistret även ska anmäla om PFAS avsiktligt tillsatts produkten, dock 

behöver man inte anmäla vilken PFAS som tillsatts eller dess halt. Insamling av denna 

information har pågått under 2020. Analyser kommer att göras under 2021. 

Innehållet på Kemikalieinspektionens webbplats har under året också utökats med flera nya 

texter, bland annat om PFAS. 

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

och Naturvårdsverket fortsatt arbetet med en kunskapssammanställning om PFAS i 

brandskum. Detta faktaunderlag är tänkt att utgöra bas för information, som i första hand 

kommer att riktas till räddningstjänsten. 

Högfluorerade ämnen är även fortsättningsvis ett fokusområde inom Östersjöstrategins 

policyområde och Kemikalieinspektionen har under perioden stött arbetet i styrgruppen samt 

deltagit i en särskild referensgrupp i syfte att utveckla ett program för PFAS inom Policy Area 

(PA) Hazards. Under 2019 erhöll Protection Action Criteria (PAC) Hazards anslag från 

Svenska Institutet för att tillsammans med dem initiera en flaggskeppsprocess för PFAS som 

fick namnet PFASeOUT. Detta flaggskepp syftar till att skapa nätverk och utveckla ömsesidigt 

kunskapsutbyte om PFAS och ett antal seminarier har hållits 2019–2020 och 

Kemikalieinspektionen har deltagit i några av dessa 

  

 
35 https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter/2018/tillsyn-10-18-plan-for-kemikalieinspektionens-

tillsynsvagledning-2019-2021 
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Samverkan om att minska oönskad spridning av växtskyddsmedel 

Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket har ett gemensamt sekretariat som förbereder och 

driver verksamheten i Växtskyddsrådet. Växtskyddsrådet bidrar till dialog och 

erfarenhetsutbyte mellan olika intressenter och myndigheter i syfte att arbeta för ett hållbart 

växtskydd under uppfyllande av miljömålet Giftfri miljö. 

Växtskyddsrådet har haft sedan 2017 haft fokus på att minska oönskad spridning av 

diflufenikan till vattendrag.  

I juni 2018 lanserades den så kallade diflufenikankampanjen genom ”Säkert växtskydd” där 

bland andra Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Naturvårdsverket samarbetat för att 

genomföra en fördjupad dialog och informationskampanj kring diflufenikan. Kampanjen 

riktas till samtliga odlare, rådgivare, återförsäljare, innehavare av produktgodkännande och 

tillsynspersonal vid länsstyrelser och kommuner som berörs av information kring 

växtskyddsmedel i Skåne. Inriktningen på arbetet har varit att medvetandegöra lantbrukare 

om miljöproblem med diflufenikan, öka implementering av integrerat växtskydd, skapa högre 

efterlevnad av användarvillkor och förstärkt hänsyn vid användning av produkter med 

ämnet, och att sänka den totala användningsintensiteten av diflufenikan. 

Under 2020 har uppföljning och analys av haltdata för diflufenikan från den nationella 

miljöövervakningen 2019 skett i samverkan med organisationerna i Säkert växtskydd. 

Diflufenikankampanjen intensifierades inför och under det tredje projektåret 2020. Ett nytt 

informationsblad med tydligare budskap om nödvändiga åtgärder togs fram genom Säkert 

växtskydd och lanserades i augusti 2020. Spridning har skett genom olika kanaler som 

ogräsbrev, nyhetssidor och rådgivningsverksamhet. Genom initiativ och medel från 

Växtskyddsrådet har SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön fått i uppdrag att 

utvärdera resultatet av diflufenikankampanjens tre år för att ge underlag till beslut om 

möjliga behov av och inriktning på ytterligare åtgärder. Utvärderingen sker genom att 

analysera data från den nationella miljöövervakningen tillsammans med andra relevanta 

påverkansvariabler. 
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Samverkan om dioxin 

Kemikalieinspektionen deltar även i miljömålsrådsåtgärden ”Nationella åtgärder för att nå en 

acceptabel dioxinsituation” som leds av Naturvårdsverket. I denna samverkan deltar även 

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Havs- och 

vattenmyndigheten. Under 2020 arrangerades en heldagsworkshop med myndigheterna ovan 

och relevanta forskare för att uppdatera kunskapsläget om de utsläppskällor som finns samt 

informera om pågående forskning i relation till emissioner av dioxin. Åtgärden avser att 

initiera ett arbete för att minska problemen med dioxin i miljön, genom att i ett första steg att 

ta fram en plan för fortsatt arbete med mer konkreta åtgärder. Målsättningen är att åtgärderna 

ska resultera i att halterna av dioxin och dioxinlika PCB:er i all fisk i svenska vatten ska vara 

så låga att fisken kan ätas utan risk, även av barn och kvinnor i fertil ålder, senast år 2030.  

Samverkan om båtbottenfärger 

Kemikalieinspektionen deltar också i projektet ”Skrovmålet” som leds av Transportstyrelsen. 

Myndigheterna har i detta projekt arbetat med att ta fram riktlinjer och rekommendationer 

om användandet av båtbottenfärger för fritidsbåtar samt hur man kommer tillrätta med 

problemet med miljöfarliga färgrester, innehållande till exempel TBT och koppar, som finns 

på båtskrov och båtuppläggningsplatser.  

Samordningsgruppen för nya potentiella kemikaliehot, SamTox 

SamTox har under året fortsatt arbetet med prioriterade områden som identifierades i 

Toxikologiska rådets rapporter från 2019 och 2020. Områdena rör bland annat högfluorerade 

ämnen (PFAS) och kadmium. Viktiga delar i arbetet är fortsatt utveckling och implementering 

av en myndighetsgemensam kadmiumstrategi samt samverkan inom ramen för det projekt 

om PFAS i deponier som länsstyrelserna initierade 2019 genom Miljösamverkan Sverige. 

SamTox har även identifierat behov av utökad samverkan mellan myndigheterna kring 

kunskapsuppbyggande åtgärder på kemikalieområdet. Arbetet har initierats under 2020 och 

bedöms kunna ge synergier för myndigheternas respektive verksamhetsområden. I 

samordningsgruppen ingår förutom Kemikalieinspektionen även Naturvårdsverket, 

Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut samt Folkhälsomyndigheten. 

Nordiska screeninggruppen 

Kemikalieinspektionen har under 2020 deltagit i Nordiska screeninggruppen, en arbetsgrupp 

under Nordiska kemikaliegruppen som finansieras av Nordiska ministerrådet. Här har 

Kemikalieinspektionen tillsammans med Naturvårdsverket deltagit i planeringen av 

screening av kort-, mellan- och långkedjiga klorparaffiner i den nordiska miljön. Syftet är 

bland annat att ta fram underlag för ytterligare regleringar av dessa ämnen. Rapporten 

förväntas publiceras under första halvan av 2021. 
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Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 1 

Statistik om kemiska produkter och ämnen 

Baserat på uppgifter som företagen lämnar till Kemikalieinspektionens produktregister tar 

Kemikalieinspektionen fram statistik på innehåll och funktion av kemiska produkter. Varje år 

publiceras en ny omgång av den officiella statistiken ”Överblick över kemikalier”, i början av 

2020 publicerades statistiken för 2018. Med hjälp av statistiken kan man söka och se vilka 

kemiska ämnen som används mest samt vilka funktioner och användningar som dominerar i 

Sverige. Statistiken skulle kunna användas av till exempel länsstyrelser och kommuner för att 

spåra förekomster av ämnen i miljön36. 

EU:s kemikaliestrategi 

Kemikalieinspektionen och Sverige har de senaste åren arbetat aktivt för att EU-

kommissionen ska ta fram en ”Kemikaliestrategi för giftfri miljö” på EU-nivå. Sedan 2014 har 

Kemikalieinspektionen haft en nationell expert placerad på EU-kommissionens 

miljödirektorat som har bidragit i EU-kommissionens arbete med att ta fram en 

kemikaliestrategi för giftfri miljö. Den 14 oktober 2020 presenterades EU-kommissionens 

kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö37. Strategin håller en hög ambitionsnivå och 

går väl i linje med de frågor som Sverige drivit under många år som till exempel åtgärder 

rörande hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor, kombinationseffekter och 

svårnedbrytbara kemikalier (PFAS). 

Kemikalieinspektionens tillsyn 

Kemikalieinspektionen har under 2020 bedrivit tillsyn på vissa ämnen som återfinns i HVMFS 

2019:25. 

Hexaklorbensen och kvicksilver i fyrverkerier 

Kemikalieinspektionen har under 2020 utfört analyser av fyrverkerier. Fyrverkerier som 

innehåller otillåtna halter av de prioriterade ämnena hexaklorbensen och kvicksilver innebär 

en hälsorisk för dem som tillverkar fyrverkerierna. De utgör dessutom en fara för miljön när 

fyrverkerier med dessa ämnen skjuts upp. Det är därför inte tillåtet att importera eller sälja 

dessa. När tillsynsprojekten om fyrverkerier genomfördes 2010 och 2011 hittades ämnet 

hexaklorbensen i nio av 20 analyserade fyrverkeripjäser. I tillsynsprojektet 2015 kunde man 

ana en viss förbättring, då hittades hexaklorbensen i endast ett av de totalt 20 olika 

fyrverkerierna som analyserades, och i 2020-års tillsynsprojekt hittades varken 

hexaklorbensen eller otillåtna halter av kvicksilver i någon av de 27 produkter som 

analyserats38. 

Kadmium och bly i smycken och bijouterier 

Under 2020 rapporterades resultaten från det tillsynsprojekt Kemikalieinspektionens 

tillsynsavdelning utförde under 2019 tillsammans med Tullverket i vilket cirka 240 olika 

sorters importerade smycken, bijouterier och armbandsur kontrollerades för innehåll av bly 

 
36 https://www.kemi.se/kemikaliestatistik/overblicksstatistik 
37 https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en 
38 https://www.kemi.se/download/18.a15c2ce1765c2997caf56/1608636591565/Tillsyn-17-20-Analys-av-

fyrverkerier-2020.pdf 
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och kadmium. I 23 procent av varorna uppmättes för höga halter av bly och/eller kadmium 

och för dessa togs beslut om saluförbud som förmedlades till importören. 

Analyser av PFAS, dess salter och andra relaterade ämnen 

Under 2020 har Kemikalieinspektionen deltagit i ett samarbetsprojekt inom den nordiska 

arbetsgruppen för kemikalier där innehållet av PFAS i kemiska produkter och varor 

kontrollerats. De kemiska produkter som valdes ut var bland annat skidvalla, 

handbrandsläckare, golvvårdsprodukter, cykelvårdsprodukter och impregneringsprodukter. 

De varor som skickades på analys var olika typer av friluftskläder och friluftsutrustning. 

Syftet med detta projekt är att sprida information till företagen om de nya begränsningarna i 

Reach- respektive POPs-förordningen, att undersöka förekomsten av begränsade ämnen på 

marknaden samt med hjälp av laboratorier hitta lämpliga analysmetoder. Resultaten 

förväntas under första halvan av 2021. 

Kemiska ämnen i varor 

Inom Kemikalieinspektionens tillsyn av kemiska ämnen i varor kontrollerar 

Kemikalieinspektionen flera av de aktuella ämnena inom ramen för vår ordinarie tillsyn, dock 

baserat på kemikalielagstiftning. Vid denna tillsyn kontrollerar Kemikalieinspektionen 

förekomsten av ämnen i färdiga varor som säljs i Sverige. Exempel på ämnen som 

Kemikalieinspektionen kontrollerar är nonylfenoletoxilater i textilvaror, bromerade 

bifenyletrar i elektronik, kadmium och bly i elektronik och plastvaror samt kortkedjiga 

klorparaffiner (SCCP) och di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i varor av mjuk plast.  

Kemikalieinspektionen kontrollerar även andra ämnen som regleras i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter, men baserat på kemikalielagstiftning. De ämnen som hittas 

oftast i varor är bly i elektronik och SCCP och DEHP i mjuka plastvaror tillverkade utanför 

EU. Mer information om Kemikalieinspektionens kontroller och analyser finns i 

”Tillsynsrapporter” som publiceras på Kemikalieinspektionens webbplats39. 

  

 
39 https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter 
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5.8 Läkemedelsverket 

Åtgärd 1 – Läkemedel i miljön 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Läkemedelsverkets åtgärd 1 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Utredning av riskminskningsåtgärder 

Läkemedelsverket verkar genom sitt fortlöpande miljöarbete för att minimera risken för 

miljöeffekter av läkemedel. Hela kedjan kring läkemedel, från tillstånd och tillverkning till 

användning och kassation, är viktig att beakta i syfte att minska miljöpåverkan. 

Läkemedelsverket arbetar med eller kommer att utreda följande aspekter: 

• En dialog med Socialdepartementet har inletts med syfte att utreda huruvida 

miljöhänsyn kan tillämpas vid tillståndsgivning av receptfri försäljning av läkemedel 

utanför apotek (over the counter, OTC). Bland de läkemedel som kan komma att 

omfattas finns bland annat diklofenak som i dagsläget är uppsatt på listan över särskilt 

förorenande ämnen.  

• Att minimera utsläpp av aktiv läkemedelsubstans vid tillverkningen är en prioriterad 

fråga. Detta gäller såväl de läkemedel som är listade som särskilt förorenande ämnen 

(diklofenak, 17alfa-etinylöstradiol och 17-beta-östradiol) som andra läkemedelsgrupper 

inklusive antibiotika. I detta sammanhang är riskminimeringsåtgärder gentemot 

antibiotikaresistens särskilt prioriterat, bland annat genom att utreda möjligheten att 

inkludera utsläppsbegränsningar i produktionen i ”good manufacturing practice” 

(GMP).  

• Läkemedelsverket publicerade 2020 en rapport som sammanställer den nordiska 

miljöövervakningen av antibiotika och antibiotikaresistens. Rapporten är tänkt att bli ett 

underlag för kommande diskussioner kring en ”Nordic best practice” och åtgärder för 

att förebygga antibiotikarester i miljön.  

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. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Samverkan med andra myndigheter 

Samverkan kring frågan om att minska effekter av läkemedel i miljön har bland annat skett 

med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I arbetet tillsammans med Havs- 

och vattenmyndigheten har ett fokusområde varit revidering av HELCOMS åtgärdsplaner 

(Baltic Sea Action Plans). Läkemedelsverket har även samverkat i Naturvårdsverkets 

arbetsgrupp för miljöscreening. En samverkansdialog har också förts med E-

hälsomyndigheten med ändamålet att fortlöpande publicera statistikunderlag över 

konsumtionen av läkemedelssubstanser (däribland de som är listade som särskilt förorenande 

ämnen).  

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön vid Läkemedelsverket har under året haft 

samverkan och/ eller dialog med cirka 45 aktörer, nationellt och internationellt, inkluderande 

följande svenska myndigheter: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Svenska Institutet, 

Upphandlingsmyndigheten, Region Stockholm, Region Västra Götaland, Nationella kansliet 

för hållbar upphandling, Högskolan i Kristianstad och Sveriges lantbruksuniversitet. 

 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 1 

Läkemedelsverket har en ledande roll som ordförande i EU-kommissionens ad hoc 

arbetsgrupp för läkemedel i miljön. Flera representanter i arbetsgruppen kommer från 

Läkemedelsverket. Arbetsgruppen tar just nu fram åtgärder för att konkretisera arbetet som 

EU-kommissionens strategi för läkemedel i miljön. 

Den nya veterinärläkemedelsförordningen, som innebär en större miljöhänsyn, håller på att 

genomarbetas (implementeras den 28 januari 2022). Samtidigt är humanläkemedels-

lagstiftningen sannolikt på gång att öppnas, varvid Sverige och Läkemedelsverket har 

ambition om att höja miljöhänsynen. Guideline för miljöriskbedömningar (Environmental 

Risk Assessment) är under revidering med deltagande från Läkemedelsverket. Även här är 

syftet att minska miljöpåverkan av läkemedel.  

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i kontexten av läkemedel krävs en effektiv 

samverkan mellan flera aktörer. Det nyinrättade Kunskapscentrum för läkemedel i miljön 

verkar för att stötta samverkan, dialog och kunskapsutbyte mellan aktörer just i detta syfte. 

 



IntervjuBotkyrka kommun

2011 tog en gymnasieelev i Tullinge prov på sitt dricks-
vatten. Resultatet visade höga halter av PFAS. Botkyrka 
kommun stängde ner vattenverket efter ytterligare prov-
tagningar. Någon lösning finns inte än och Botkyrka 
kommun fortsättar köpa in vatten från Stockholm.

− De är släckmaterial från övningar på det gamla flygfältet som 
trängt ner i grundvattnet. Vid stängningen var ambitionen att 
öppna 2024. Det finns juridiska och tekniska frågor som måste 
redas ut.

Tullinge med Riksten är Botkyrkas snabbast växande 
kommundel. Förutom att förse Tullinge med vatten 
fungerar vattentäkten som nödvatten till Karolinska 
sjukhuset. Genom att köpa in vatten från Stockholm 
Vatten löser kommunen problemet. 

− Det är ingen vattenbrist men det är bekymmersamt. Nu när vi 
har ett i grunden bra vatten vill vi kunna använda det. Det är en 
fråga om trygghet och säkerhet.

− PFAS-frågan är oerhört viktig. Vi vet inte 
när vi kan öppna igen eller vilken teknisk 
rening som behövs. Vi tar vatten för givet 
men ser nu tydligt att det är en ändlig resurs.

John Glimtoft, VA-chef
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5.9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) 

Åtgärd 1 – Brandsläckningsskum och PFAS 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har MSB:s åtgärd 1 reviderats (se Tabell 4). 

 

Övergripande om åtgärdsarbetet 

Alla åtgärder som syftar till att minska användningen av brandskum eller att hitta andra 

effektiva släckmetoder med miljöhänsyn ser MSB som positiva. Statistiken visar att 

användningen av brandskumma minskar i landet vilket förbättrar förutsättningarna för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

a. Utvecklingen av nya släckmetoder utan användning av brandskum med innehåll av 

högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) 

MSB har utökat målet till att gälla alla skummedel, även de utan PFAS. 

På MSB:s skola i Sandö har skumanvändning i utbildningsmomenten upphört. Under året har 

en utredning gjorts i syfte att fasa ut samtliga praktiska övningsmoment med 

skumanvändning i utbildningarna på skolan i Revinge. 

Under 2020 påbörjades ett projekt gällande släckning av skogsbränder med tillsatsmedel 

istället för skum. Projektet avslutas under våren 2021. 

 

 

Åtgärd 1.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska   

a) fortsätta driva på utvecklingen av nya släckmetoder utan användning av brandskum 

med innehåll av högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen),   

b) utveckla metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser,   

c) fortsätta och intensifiera informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser om 

alternativa släckmetoder, med avsikt att minimera och på sikt fasa ut användningen av 

PFAS-haltigt brandskum.   

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 



 

168 

b) Utveckling av metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser 

MSB har startat en arbetsgrupp med representanter från räddningstjänsten, 

Naturvårdsverket, Gästrike Vatten, Lunds tekniska universitet och MSB, för att utveckla 

effektiva räddningsinsatser med miljöperspektiv. Syftet är att för olika typolyckor fastställa 

vilken släckmetod som är mest effektiv och bäst ur ett miljöperspektiv. 

c) Informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser om alternativa släckmetoder 

MSB skrev i maj 2020 ett RÄTTS-PM (MSB 2020-07907) som klargör förhållandet mellan lagen 

om skydd mot olyckor och miljöbalken samt vilket ansvar räddningsledaren har enligt 

miljöbalken vid räddningsinsatser.  

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 1 

Här följer ett urval av olika projekt och insatser som har gjorts av MSB under 2020: deltagit i 

SamTox beredningsgruppen, genomfört försök på Karholmen inom ramen för ERIA-projektet, 

deltagit vid initiala möten i RISE projekt ”Testbed PFAS” och stöttar projekt i SGI:s 

utvecklingsprogram TUFFO. 

 

 

  



IntervjuKarlstad kommun

− Vi ville framför allt besvara två frågor: finns det ett 
behov av rening och vilken teknik skulle i så fall vara 
lämplig.

− Slutsatsen av studien är att det i dagsläget inte finns 
något akut behov av rening av läkemedelsrester i Karl-
stad, då halterna är så pass låga. I stället vill vi utöka 
provtagningen av PFOS, PFAS och andra organiska 
mikroföroreninger.

Christer Pettersson, VA-ingenjör

Enligt Naturvårdsverket använder vi i Sverige läkemedel med mer än  
1 000 aktiva substanser som påverkar biologiska processer. Substanser 
som till stor del hamnar i avloppen efter användning. Eftersom läkemedlen
är kemiskt stabila och reningsverken inte gjorda för att ta emot dem, 
sprids substanserna till ytvattnet – där de kan tas upp av djur. Än så 
länge är halterna i Sverige relativt låga. Samtidigt är kunskapsläget om 
effekterna på miljön liten, men på flera fronter pågår arbeten med att 
minska utsläppen av läkemedelsrester. 

Naturvårdsverket beviljade medel till 
förstudien i Sjöstadsverket som pågick 
från hösten 2019 fram till utgången 
av 2020. Provtagningar i utgående av-
loppsvatten och uppströms utloppet vi-
sade på en ökad halt av framför allt två 
substanser: ciprofloxacin och oxazepam. 
En rapport från förstudien har lämnats 
till Naturvårdsverket och den ska även 
återrapporteras till kommunpolitikerna 
som underlag för vidare beslut.

Studien visade på två 
lämpliga reningsmetoder. 
Bedömningen är att en ut-
byggnad av reningsverket 
för att klara läkemedels-
rester skulle kosta kring 30 
miljoner kronor.
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5.10 Naturvårdsverket 

Åtgärd 1 – Avloppsreningsverk/ avloppsledningsnät 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd 1 reviderats (se 

Tabell 4).  

 

Utveckling av vägledningen till länsstyrelser och kommuner för att förbättra 

förutsättningarna för minskade utsläpp av näringsämnen från 

avloppsreningsverk och ledningsnät 

Naturvårdsverket har en aktiv roll i att förbättra rapporteringen av avloppsdirektivet. I 

samband med rapporteringen av 2016-års data togs ett omfattande vägledningspaket fram 

med mallar och checklistor inför framtagandet och granskningen av rapporteringsunderlag. 

Då 2020 var ett rapporteringsår av avloppsdirektivet, genomfördes ett omfattande 

granskningsarbete och återkoppling till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Efter 

utförd rapportering hölls en dialog med tillsynsmyndigheterna om behov av ytterligare 

vägledning.  

Naturvårdsverket har en samverkansgrupp med länsstyrelsen för att arbeta med förbättringar 

gällande avloppsrapporteringen. Under 2020 genomfördes ett tillsynsprojekt gällande 

flödesmätning och provtagning på tillståndspliktiga avloppsreningsverk genom 

Miljösamverkan Sverige. Inför tillsynsprojektet togs handläggarstöd och checklista för 

tillsynsbesök fram. Under kampanjen fanns möjlighet för tillsynsmyndigheterna att ställa 

frågor. Frågor och svar tillgängliggjordes sedan på Miljösamverkan Sveriges särskilda 

webbplats för kampanjen. 209 avloppsreningsverk fick tillsyn under kampanjen vilket är 

knappt hälften av alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk. 

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 vid 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 genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska vara påbörjad senast i juni 2018 och ska sedan genomföras kontinuerligt. 
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Utveckling av vägledningen till länsstyrelser och kommuner för att förbättra 

förutsättningarna för minskade utsläpp av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen från avloppsreningsverk och ledningsnät 

I samband med utlysning av investeringsbidrag för installation av avancerad rening har bland 

annat kopplingen till recipientens känslighet och behovet av avancerad rening lyfts fram. 

Ökad tillämpning av befintliga styrmedel  

Naturvårdsverket arbetar kontinuerligt med att öka tillämpningen av de styrmedel som de 

förfogar över. Under 2020 har arbetet med bidrag till installation av avancerad rening för 

avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk utvecklats. Under året har två 

projekttyper beviljats medel, förstudier och investeringsprojekt40. 

I de underlag som tas fram inom förstudieprojekten ingår inledande karteringar och/eller 

bedömningar av recipientens känslighet och avloppsreningsverkens påverkan med avseende 

på utsläpp av framför allt läkemedelsrester men även andra mikroföroreningar. Den 

informationen bidrar till att rikta kommande insatser för ökad avancerad rening mot 

minskade utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande ämnen. Det ökar även VA-

branschens och kommunernas medvetenhet om problematiken.  

Exempel på beviljade åtgärder i investeringsprojekten är inköp och installation av 

reningssystem som syftar till att fånga upp eller destruera aktiva läkemedelssubstanser och 

andra mikroföroreningar, bland annat med hjälp av kolfilter och ozonering.  

 

 

 
40 https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/De-far-bidrag-for-rening-av-

lakemedelsrester-2020/ 
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En majoritet av de recipienter som berörs av satsningarna har beskrivits som antingen 

känsliga eller mycket känsliga av bedömningsgruppen som bestått av sakkunniga från 

Naturvårdsverket och från externa parter, däribland en representant från Havs- och 

vattenmyndigheten.  

Recipientbedömningen har vägt tungt vid bedömningen av projektets totala potential. Vid ett 

par av projekten som beviljats stöd planeras även insatserna för rening av läkemedel in i 

innovativa totallösningar som kan bidra till att uppfylla andra miljömål genom att till exempel 

öka resurseffektivitet, näringsåterföring eller bidra till att minska bristen på vatten i regioner 

som drabbats av sommarens torka. När Naturvårdsverket har presenterat utlysningen på 

branschkonferenser och seminarier har intresse och respons varit övervägande positiv. Även 

riks- och lokalmedia har uppmärksammat satsningen. Länkar med information om 

utlysningen, typ av beviljade projekt, bidragssummor och vilka organisationer som fått bidrag 

finns på Naturvårdsverkets webbplats41 42. 

Förstudieprojekt från 2018 och 2019-års utlysning har under 2020 slutrapporterat med 

undantag för några försenade projekt som rapporterar under våren 2021. Ett 

investeringsprojekt i Tierp slutrapporterade under 2020. Samtliga slutrapporter från 

bidragssatsningen kommer att publiceras samlat på Beställargruppen Avancerad Renings 

webbplats vartefter projekten avslutas tillsammans med en enklare sammanfattning av 

slutsatser och jämförelser av projektens resultat43. 

Beställargruppen Avancerad Rening som finansieras av bidrag från Naturvårdsverket har 

under 2020 fortsatt att vara en plattform för VA-branschen för frågeställningar och 

informationsutbyte rörande avloppsreningsverkens roll i mikroföroreningsfrågor. En särskild 

workshop hölls under 2020 med fokus på att lyfta branschens kunskap och förståelse för hur 

miljötillståndsskrivningar relaterade till installation av teknik för avancerad rening kan 

skrivas och hur detta kopplar till Sveriges efterlevnad av vattendirektivet. 

Parallellt med satsningen på avancerad rening, fortsätter screeningprojekt för att kartlägga 

behov och öka kunskapen om läkemedelsrester och andra miljöföroreningar i miljön. 

Utveckling av uppströmsarbete  

Uppströmsarbete är ett brett begrepp som inbegriper förbyggande arbete på olika områden. 

Vad gäller avloppsreningsverk mer specifikt är prövningar av miljöfarlig verksamheter en del 

av uppströmsarbetet, där Naturvårdsverket bland annat har särskilt fokus på 

miljökvalitetsnormer för vatten och recipienten. Naturvårdsverket deltar vid behov i dessa 

prövningar, antingen i samrådsskedet eller genom yttrande till miljöprövningsdelegationen. 

Detta gäller även i den löpande tillsynsvägledningen där Naturvårdsverket uppmuntrar ett 

aktivt uppströmsarbete.  

Vikten av ”polluters pay principle” (PPP) och ”best available techniques” (BAT eller BMT) 

och att stoppa oönskade ämnen vid källan (source control) är frågor som Naturvårdsverket 

lyfter återkommande i samband med yttranden, regeringsuppdrag och internationellt arbete. 

Det lyfts bland annat i internationella projekt som Barents råd och BAT04 i Ryssland rörande 

 
41 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lakemedelsrening-2020/ 
42 https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/De-far-bidrag-for-rening-av-

lakemedelsrester-2020/ 
43 https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-

reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/   
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identifierade Hot Spots. Naturvårdsverket har även inom ramen för 

industriutsläppsdirektivet (IED) och revidering av BREF- och BAT-slutsatser bevakat vikten 

av att PPP tillämpas.  

Under 2020 har Naturvårdsverket också lyft frågan om behov av tydliggörande av en 

definition och breddning av ansvar för uppströmsåtgärder i remissvar till regeringen gällande 

statlig offentlig utredning om hållbar återföring av slam till åkermark. 

Samverkan med andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner 

Samverkansgruppen med deltagare från Naturvårdsverket och länsstyrelserna har fortsatt sitt 

arbete under 2020 med fokus på tillsyn och miljörapportering, fördelat på två delprojekt. 

Delprojektet om tillsyn, provtagning och flödesmätning har stor betydelse, inte bara för 

efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter utan även för uppföljning av tillstånd och 

villkor meddelande för verksamhetsutövaren. Delprojektet kring rapporteringen, som går i 

tvåårscykler, är centralt för att tydliggöra processen för rapportering enligt avloppsdirektivet, 

utvärdera den föregående rapporteringen och förbättra kvaliteten på kommande 

rapporteringar. Det här arbetet har också varit del av det arbete med tillsynsvägledning och 

vägledning i stort som Naturvårdsverket har haft fokus på under 2020. Genom de olika 

samarbetsformerna med länsstyrelserna har samtliga länsstyrelser och en stor andel 

kommuner nåtts.  

Under hösten 2020 har Naturvårdverket och Havs- och vattenmyndigheten inlett ett 

gemensamt arbete i syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i frågor 

om små avloppsanläggningar och kretsloppsfrågor koppade till små avloppsanläggningar. 

Tanken är att en tydligare ansvarsfördelning ska bidra till tydligare och mer målgruppsriktad 

vägledning samt ett förbättrat samarbete myndigheterna emellan. Arbetet planeras att vara 

klart våren 2021. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 1 

Naturvårdsverket har förstärkt bemanningen av myndighetens avloppsteam under 2020 och 

ytterligare förstärkning kommer ske under 2021.  

Naturvårdsverket beviljade under 2020 Statens lantbruks universitet i Umeå sju miljoner SEK 

för ett recipientuppföljningsprojekt i Linköping där provtagning och analys av vatten och 

biota ska ge svar på hur installation av teknik för avancerad rening påverkat recipienten till 

Sveriges första fullskaleanläggning. Projektet slutrapporterar under våren 2021.  

Naturvårdsverket beslutade 2020 om att öppna en treårig utlysning om 15 miljoner SEK från 

Miljöforskningsanslaget för kunskapshöjande forskningssyntser inom området avloppsvatten. 

Havs- och vattenmyndigheten kommer att medverka i utformning av riktning för utlysningen 

som öppnar under 2021. 
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Åtgärd 2 – Miljöfarlig verksamhet 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd 2 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Arbete för att utveckla tillsynsvägledningen till länsstyrelser och kommuner 

avseende utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande ämnen 

Inom ramen för utvinningsavfallsdirektivet har under 2018 fastställts ett referensdokument 

för BAT (best available techniques) avseende avfall från gruvor (BREF MWEI). Även om detta 

dokument inte innehåller BAT-slutsatser i form av begränsningsvärden, utgör det ändå en 

viktig utgångspunkt för hantering av utvinningsavfall. Detta anknyter nära till frågor om att 

begränsa utsläpp till vatten från gruvindustri, vilket ofta har en specifik koppling till 

prioriterade och särskilda förorenande ämnen. Arbete pågår med att ta fram vägledning om 

BREF MWEI.  

Utöver vägledning om Industriutsläppsdirektivet (IED), utvinningsavfallsdirektivet och BAT-

slutsatser har Naturvårdsverket specifikt arbetat med frågan om att begränsa utsläpp av 

prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen från ytterligare några branscher, 

exempelvis gruvindustrin.  

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. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018. 

Tillägg Åtgärdsprogram 2018-2021 

Åtgärder som omfattar de nya prioriterade ämnena dioxiner och dioxinlika föreningar, 

PFOS, aklonifen, cypermetrin, och cybutryn i ytvatten samt PFAS (summa 11) i 

grundvatten ska vara vidtagna senast i juni 2020. Det innebär att Naturvårdsverket 

tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och 

Skogsstyrelsen senast vid den tidpunkten ska ha identifierat vilka vägledningsområden 

som i betydande omfattning berörs av de nya prioriterade ämnena och PFAS (summa 11) 

och utifrån detta börjat vägleda utifrån miljöbalken och dess hänsynsregler i syfte att 

minska utsläppen till vatten av dessa ämnen så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas. 
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Under 2020 har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för BAT-slutsatser för livsmedels-, 

dryckes- och mjölkindustrin som offentliggjordes den 4 december 2019. Vägledningen har 

skickats ut på remiss och kommer publiceras under början av 2021. 

Naturvårdsverket har under 2020 även upprättat en vägledningssida på myndighetens 

webbplats med frågor och svar om PFAS och deponier. 

Samverkan med kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter 

Samverkan har bland annat skett med gruvhandläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län 

angående frågor om utsläpp till vatten kopplat till gruvindustri. 

 

 

Arbete rörande de nya ämnen som tillkommit i och med tillägget i 

åtgärdsprogrammet för 2018-2021 

Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna under hösten 2020 inlett ett 

Miljösamverkan Sverige-projekt "PFAS vid deponier” som beräknas vara klart i slutet av 

hösten 2021.  

Projektets mål är att ta fram ett handläggarstöd kring utflöde av PFAS från deponier, främst 

deponier med pågående verksamhet. Innehållet i handläggarstödet ska utgå från 

tillsynspersonens perspektiv och tydliggöra hur man går tillväga till exempel när information 

om PFAS saknas, hur tillsynsmyndigheten kan ställa krav på mätningar, men också hur 

resultat från provtagningar kan tolkas, information om vilka åtgärder som är möjliga och hur 

krav kan ställas. Projektet har även som mål att samla in de erfarenheter som finns från 

länsstyrelsernas genomförda tillsyn av PFAS vid deponier samt andra relevanta provresultat 

från exempelvis miljöövervakning.  

Under 2020 har en projektplan tagits fram och en enkät med frågor har skickats ut till 

länsstyrelserna där också data från genomförda PFAS-provtagningar har samlats in. 
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Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 2 

Naturvårdsverket har ett uppdrag att delta i prövningar av bland annat miljöfarlig 

verksamhet. Vilka mål och ärenden Naturvårdsverket deltar i avgörs utifrån internt 

fastställda prioriteringsgrunder. För 2020 har Naturvårdsverket bland annat valt att prioritera 

ärenden som rör verksamheter eller projekt med stor negativ miljöpåverkan med avseende på 

utsläpp av svårnedbrytbara, bioackumulerande och/eller toxiska ämnen till luft och vatten. 

Naturvårdsverket har också prioriterat att delta i ärenden som berörs av ny lagstiftning av 

betydelse och områden där det finns behov av att utveckla praxis, bland annat 

miljökvalitetsnormer och genomförandet av Industriutsläppsdirektivet (IED) i svensk 

lagstiftning.  

Naturvårdsverket har även drivit dessa frågor i flera prövningar. Som exempel kan nämnas 

Naturvårdsverkets överklagande till Mark- och miljööverdomstolen avseende tillstånd till 

fortsatt och utökad verksamhet vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun (Mark- och 

miljööverdomstolens mål nr M 6459-20). Ytterligare ett exempel är Naturvårdsverkets 

yttrande i mål M 5592-19 angående slutliga villkor avseende lak- och dagvatten vid Blåbergets 

behandlingsanläggning för avfall i Sundsvalls kommun. Även i Naturvårdsverkets ansökan 

om återkallelse av tillståndet till gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara är 

frågor om utsläpp till vatten och dess påverkan på miljökvalitetsnormer högst relevanta 

(Mark- och miljööverdomstolens mål nr M 1828–18). 
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Åtgärd 3 – Förorenade områden 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är klar. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår Naturvårdsverkets åtgärd 3 (se Tabell 4). 

 

Arbete med att fördela bidrag till åtgärder i förorenade områden 

Grundförutsättningar (miljö- och hälsomässiga) och urvalskriterier för att fördela bidrag till 

åtgärder i förorenade områden har förtydligats i utgåva 3 av Naturvårdsverkets nationella 

plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador 

(publicerad januari 2020)44.  

Den nationella planen har Naturvårdsverket upprättat med anledning av 1 b § i förordning 

(2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande, där 

det framgår att Naturvårdsverket ska upprätta en nationell plan för avhjälpande av 

föroreningsskador. I planen ska prioritetsordningen för avhjälpande av föroreningsskador 

anges. Planen ska utgöra utgångspunkten vid prövningen av ansökningar om bidrag enligt 

denna förordning.  

I arbetet med att uppdatera den nationella planen har en referensgrupp med deltagare från 

Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och länsstyrelserna deltagit. 

Prioriteringsgrunderna i Naturvårdsverkets nationella plan är dock inte ämnesspecifika utan 

behandlar alla ämnen lika.  

 
44 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador/ 

Åtgärd 3.  

Naturvårdsverket ska i sitt arbete med att fördela bidrag till åtgärder i förorenade 

områden fortsätta att prioritera områden med påverkan på vatten på ett sådant sätt att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Tillägg Åtgärdsprogram 2018-2021  

Områden som är förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive PFOS 

ska innefattas i de områden som prioriteras. Det innebär att Naturvårdsverket ska ta fram 

riktlinjer för hur bidrag till förorenade områden ska prioriteras så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, samt att dessa riktlinjer följs vid 

bidragsfördelningen. 
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Naturvårdsverket har i den nationella planen förtydligat och gjort en översyn av 

grundförutsättningarna och urvalskriterierna, detta för att förbättra förutsättningarna för att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten:  

• Avseende grundförutsättningarna (miljö- och hälsomässiga) har Naturvårdsverket 

tydliggjort att objekt som bidragsansökan omfattas av ska/kan medföra negativ 

påverkan på grundvattenförekomster och ytvatten på ett sätt som bidrar till att dessa 

inte uppnår god status utifrån miljökvalitetsnormerna för respektive medium (avsnitt 

3.2 i nationella planen45.  

• Avseende urvalskriterierna är detta tydliggjort i urvalskriterierna:  

• Akuta och allvarliga risker för miljö och människors hälsa (avsnitt 4.1.1 i nationella 

planen)46. 

• Minskning av den totala belastningen på recipienterna (avsnitt 4.1.7 i nationella 

planen)47.  

 

 

Samverkan med kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter 

Naturvårdsverket har tät kontakt med EBH (efterbehandlingsstödet)-samordnarna i samtliga 

länsstyrelser via sitt kontaktskap, som är en samarbetsform där varje länsstyrelse har en 

utsedd handläggare i Naturvårdsverkets EBH-grupp att vända sig till. Uppdateringen till 

utgåva 3 (publicerad januari 2020) av den nationella planen för prioritering av ansökningar 

om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador distribuerade Naturvårdsverket till 

samtliga länsstyrelser via EBH-samordnarna på respektive länsstyrelse, både via e-post och 

 
45 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador/ 
46 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador 
47 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador/ 
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Skype. Länsstyrelserna ansvarar i sin tur för att vidareförmedla detta till sina respektive 

kommuner.  

Naturvårdsverket kommunicerade uppdateringen till utgåva 3 även via nyhetsbrev 

(Tillsynsnytt, Renare Marks Nyhetsbrev, EBH-bladet, SGF:s nyhetsbrev), via en gemensam 

EBH-distributionslista som länsstyrelserna ansvarar för, via Klimatanpassningsnätverket, till 

SGF:s sektion förorenade områden som har möten fyra gånger per år och där 

Naturvårdsverket deltar, samt att SMHI också lade upp det som en nyhet på sin webb. Med 

anledning av coronapandemin blev dessvärre Nätverket Renare Marks Vårmöte (konferens 

med cirka 600 deltagare i mars 2020) inställt, och detsamma gällde även de länsstyrelseträffar, 

där länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens 

geotekniska institut deltar, som hade planerats under 2020. 

Arbete för att PFAS-förorenade områden som har en påverkan på yt- och 

grundvatten ska kunna behandlas med en högre prioritet i 

bidragsfördelningen 

Naturvårdsverket handlägger de bidragsansökningar som länsstyrelserna skickar in, och 

prövar dem nationellt enligt den nationella planen för prioritering av ansökningar om statligt 

stöd för avhjälpande av föroreningsskador48.  

Den nationella planen har upprättats med anledning av 1 b § i förordning (2004:100) om 

avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande, där det framgår att 

Naturvårdsverket ska upprätta en nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador. I 

planen ska prioritetsordningen för avhjälpande av föroreningsskador anges. Planen ska 

utgöra utgångspunkten vid prövningen av ansökningar om bidrag enligt denna förordning.  

Länsstyrelserna i sin tur har ett stort antal förorenade objekt under utredning, och när de 

bedömer att ett objekt är klart och färdigutrett, skickar de in en bidragsansökan till 

Naturvårdsverket. Varje länsstyrelse gör sin egen prioritering av de förorenade områdena i 

sina respektive län. Den regionala prioriteringen grundar sig på den riskklassning som gjorts 

av varje enskilt objekt enligt Naturvårdsverkets vägledning 491849.  

I länsstyrelsens bidragsansökningar till Naturvårdsverket väljer vanligen länsstyrelserna 

objekt utifrån den regionala prioriteringslistan i deras eget län, på så sätt att de prioriterar det 

högst riskklassade objektet och därefter det näst mest riskklassade och så vidare.  

Innan aktuellt objekt kan komma in i åtgärdsfas och genomgå åtgärd för att avhjälpa 

föroreningsskadan, måste det först genomgå utredningsfasen. Utredningsfasen innefattar 

provtagning, riskbedömning, framtagande av åtgärdsalternativ och riskvärdering. 

Utredningsfasen utförs enligt den EBH-process som Naturvårdsverket vägleder om i 

vägledningarna, rapporterna 5976-597850. Vägledningen är inte ämnesspecifik eftersom 

Naturvårdsverket inte prioriterar vissa typer av föroreningar framför andra.  

 
48 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador/ 
49 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4918-6/ 
50 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/ 
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Utredningsfasen tar vanligen tre till tio år att genomgå, eftersom det är många steg som ska 

passeras. Ibland tar det dock ännu längre tid, vilket innebär att det tar lång tid från det att en 

föroreningsskada upptäckts till att den är åtgärdad.  

Innan en ansökan om åtgärdsbidrag kan lämnas in av länsstyrelserna till Naturvårdsverket 

måste dessutom en ansvarsutredning genomföras för att säkerställa att det inte finns någon 

ansvarig verksamhetsutövare med betalningsansvar för föroreningarna. Ansvarsutredningen 

ska bifogas tillsammans med bidragsansökan som länsstyrelserna lämnar in till 

Naturvårdsverket.  

Naturvårdsverket betonar att det endast är en liten del av alla saneringsprojekt i Sverige som 

finansieras med statligt stöd. De flesta saneringsprojekt finansieras på annat sätt till exempel 

vid exploateringar i samband med byggande eller av en ansvarig verksamhetsutövare. 

Naturvårdsverket har ingen insyn i dessa projekt och de kommer inte heller in vårt 

prioriteringssystem, det är istället tillsynsmyndigheten som i sitt arbete driver på för att till 

exempel ansvariga verksamhetsutövare ska vidta åtgärder eller utövar tillsyn vid 

exploateringar i förorenade områden.  

Naturvårdsverket tar varje år emot ett antal bidragsansökningar från länsstyrelserna, och i de 

allra flesta fall kommer dessa att kunna prioriteras in för åtgärdsbidrag, ibland efter 

kompletteringar av ansökan och med vissa justeringar av tidsplanen. Det är mycket ovanligt 

att Naturvårdsverket avslår en ansökan eller ber om en justering av tidplanen på flera år. 

Prioriteringsgrunderna med avseende på belastningen av markläckage till vatten har 

dessutom förtydligats i Naturvårdsverkets urvalskriterier i utgåva 3 av den nationella planen, 

publicerad januari 2020 (avsnitt 4.1.7)51. 

 

  

 
51 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador/ 
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Uppdaterat av tillsynsvägledning inom 

ansvarsbedömningar/ansvarsutredningar till länsstyrelser och kommuner så 

att PFAS-ämnen inklusive PFOS omfattas  

Den mall som använts till och med december 2020 för ansvarsutredningar i bidragsprojekt 

(ansvarsutredningen ska bifogas tillsammans med länsstyrelsens bidragsansökan till 

Naturvårdsverket) finns i rapport om Efterbehandlingsansvar, rapport NV 6501, Bilaga 252. 

Rapport NV 6501 handlar om kapitel 10 miljöbalken, och i kapitel 10 görs ingen prioritering 

av något ämne före något annat ämne. Mallen för hur man skriver ansvarsutredningar är 

generellt utformad och passar alla föroreningsämnen.  

I januari 2021 uppdaterade Naturvårdsverket mallen för ansvarsutredningar i bidragsprojekt, 

och den nya mallen finns numera i Bilaga 2 i version 14 av Naturvårdsverkets kvalitetsmanual 

för användning och hantering av bidrag till avhjälpande av föroreningsskador53. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 3 

Naturvårdsverket har en omfattande samverkan med Sveriges geotekniska institut och 

Sveriges geologiska undersökning inom EBH. Exempel på områden där samverkan sker är: 

PFAS, EBH-vägledning, markmiljöprojekt, riskvärderingsprojekt, korttidsstödet och 

gemensamma handläggarträffar mellan Naturvårdsverket Sveriges geologiska undersökning 

och Statens geotekniska institut.  

Det framgår av ”saneringspropositionen” (Regeringens proposition 2008/09:217 Miljöbalkens 

försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m.54) vilka olika arbetsuppgifter som 

åligger Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut. 

Naturvårdsverket prioriterar de ansökningar som länsstyrelsen ansöker om bidrag för. 

  

 
52 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Ansvar-for-

fororenade-omraden/ 
53 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Kvalitetsmanualen---

-att-soka-bidrag/ 
54 https://data.riksdagen.se/fil/602FA09D-FA93-4264-9084-F34CDAD6D295 
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Åtgärd 4 – Internationellt luftvårdsarbete 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd 4 reviderats och 

slagits samman med åtgärd E. Dessa motsvarar åtgärd 4 (se Tabell 4). 

 

Arbete inom ramen för luftvårdsstrategiskt arbete på EU-nivå 

Från att under ett antal år ha varit i en förhandlingsfas där ny luftvårdslagstiftning tagits fram 

(Direktivet om medelstora förbränningsanläggningar, 2015/2193/EU, och takdirektivet, 

2016/2284/EU) fokuserar nu Naturvårdsverket arbetet på ett effektivt genomförande av den 

nya lagstiftningen. Genomförandet innebär bland annat att samtliga medlemsstater ska ta 

fram och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla de utsläppsminskningar 

som krävs enligt takdirektivet. Länderna är fortfarande i ett tidigt skede när det gäller att 

genomföra sina program. Vilka åtaganden och föroreningar som kommer medföra ytterligare 

utsläppsminskningar varierar mellan länderna. De åtaganden som kommer att medföra 

ytterligare åtgärder är främst åtaganden för partiklar, kväveoxider och ammoniak.  

Naturvårdsverket följer det pågående genomförandearbetet där kommissionen bland annat 

följer upp och utvärderar ländernas arbete. 

Samverkan med andra myndigheter 

Vid samtliga formella internationella möten inom EU och luftvårdskonventionen agerar 

Naturvårdsverket enligt en gemensamberedd instruktion. 

Vid genomförandet av det svenska luftvårdsprogrammet har Naturvårdsverket startat en 

dialog med främst Sjöfartsverket och Transportstyrelsen för behov av åtgärder för att minska 

på utsläppen av kväveoxider från inrikes sjöfart. 

  

Åtgärd 4. 

Naturvårdsverket ska inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsätta 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, 

Transportstyrelsen, 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. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 4 

Sverige bedriver ett aktivt påverkansarbete inom FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP) som 

samverkar med EU:s luftvårdsarbete. Luftvårdskonventionens arbete fokuserar på 

genomförande av gällande överenskommelser samtidigt som det blickar framåt mot 

kommande överenskommelser. Det reviderade Göteborgsprotokollet, som reglerar utsläppa 

av en rad luftföroreningar, trädde ikraft 2019. Enligt protokollet ska EU under 2020 ha 

minskat sina utsläpp av svaveldioxid med 59 procent, kväveoxider med 42 procent och 

ammoniak med 6 procent, jämfört med utsläppsnivån för 2005. Motsvarande siffror för 

Sverige är 22 procent för svaveldioxid, 36 procent för kväveoxider och 15 procent för 

ammoniak. Nu pågår en översyn av protokollet inför en framtida revidering alternativt nytt 

policyinstrument. Viktiga områden som kommer att behandlas omfattar möjligheten och 

betydelsen av att sätta ett utsläppstak på två nya ämnen, metan och sot, behovet av ytterligare 

åtgärder för att minska utsläppen av kväve, främst från jordbrukssektorn, samt behovet av 

skärpta utsläppstak för de ämnen som redan ingår i protokollet. 

 

  



 

184 

Åtgärd 5 – Miljöfarlig verksamhet – utsläpp till luft 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd 5 reviderats (se 

Tabell 4). 

 

Arbete med att utveckla vägledningen till länsstyrelser och kommuner 

avseende utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande ämnen 

Naturvårdsverket vägleder om industriutsläppsdirektivet (IED) och om så kallade BREF-

dokument med BAT-slutsatser (Best Available Techniques - bästa tillgängliga teknik). Det 

vägledningsarbete som genomförts under 2020 omfattar BAT-slutsatser som påverkar utsläpp 

till både vatten och luft (angående utsläpp till vatten, se åtgärd 2). Vägledning finns 

publicerad på Naturvårdsverkets hemsida, bland annat i form av generell vägledning om 

industriutsläppsbestämmelserna och om de olika BAT-slutsatser som har antagits av EU-

kommissionen. Vägledning sker också genom att tillsynsmyndigheter vid behov kontaktar 

Naturvårdsverket med olika frågeställningar.  

BAT-slutsatserna innehåller bestämmelser i form av begränsningsvärden och utsläppsvärden 

(BAT-AEL:er). Vilka parametrar som regleras varierar mellan de olika BAT-slutsatser som 

gäller för olika branscher. Bestämmelser finns bland annat för försurande ämnen (kväveoxider 

och svaveldioxid), särskilda förorenande ämnen samt vissa prioriterade ämnen (till exempel 

bly, kadmium, nickel, dioxiner och furaner). BAT-slutsatsdokumenten innehåller också 

slutsatser med teknikbeskrivningar, till exempel reningsteknik, och slutsatser om BAT för 

övervakning av utsläpp till luft, till exempel mätfrekvens.  

Naturvårdsverket har under 2020 särskilt arbetat med att ta fram vägledning om BAT-

slutsatserna för verksamheter med produktion av organiska högvolymkemikalier (LVOC). 

Vägledningen omfattar bland annat utsläpp av kväveoxider och dioxiner. Vägledningen har 

varit ute på remiss under december 2020 till början av februari 2021.  

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 så som kväveföreningar och svaveloxid samt prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten kan följas. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018. 

Tillägg Åtgärdsprogram 2018-2021 

Åtgärder som omfattar dioxiner och dioxinlika föreningar ska vara vidtagna senast i juni 

2022. 
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Pandemin har påverkat arbetet med IED-verksamheter inom EU och tidplanerna för vissa 

branscher har blivit fördröjda. Ett exempel på pågående BREF-arbete med bäring på åtgärd 5 

är det för luftutsläpp inom den kemiska sektorn (WGC) där Sverige genom 

Naturvårdsverkets representanter samverkar med några andra länder för att driva frågan om 

bättre kontroll av diffusa utsläpp.  

Under 2020 har Naturvårdsverket gjort en omfattande uppdatering av vägledningarna 

rörande utsläpp till luft och andra bestämmelser för stora förbränningsanläggningar och 

förbränningsanläggningar som förbränner avfall. En ny vägledning om bestämmelser för 

medelstora förbränningsanläggningar har publicerats. I förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall finns bland annat bestämmelser om utsläpp av dioxiner och furaner till 

luft och bestämmelser om kontroll av utsläpp och lägsta mätfrekvens. 

Naturvårdsverket har under 2020 fortsatt lagt resurser på att vägleda om tillämpningen av 

industriutsläppsdirektivet och regler som gäller förbränningsanläggningar. Arbetet bedöms 

kunna leda till utveckling av miljötillsynen och strängare villkor för utsläpp. Ambitionen är 

också att BAT-slutsatserna ska revideras vart åttonde år vilket bör kunna leda till en 

skärpning av utsläppskraven på sikt. Naturvårdsverkets arbete behöver dock också åtföljas av 

tillsynsåtgärder från länsstyrelser och kommuner. 

Samverkan med andra myndigheter 

I arbetet med att ta fram vägledning har Naturvårdsverket remitterat förslag till berörda 

myndigheter. Naturvårdsverket har också kontinuerlig kontakt med tillsynsmyndigheter och 

andra myndigheter som kontaktar Naturvårdsverket med vägledningsfrågor. 

Arbete med att ta fram vägledning till länsstyrelser och kommuner avseende 

dioxiner och dioxinlika föreningar 

Dioxiner och dioxinliknande ämnen ingår i de ämnen Naturvårdsverket vägleder om inom 

ramen för IED-vägledningen som beskrivits under punkt 1. Naturvårdsverket har även drivit 

frågor rörande dioxiner och dioxinliknande ämnen i prövning. Där kan särskilt nämnas mål 

T 1025-16 där HD slog fast utsläppsnivåer rörande dioxiner och att kontinuerlig 

långtidsprovtagnings skulle utföras. Naturvårdsverket har därefter fortsatt driva frågan om 

kontinuerlig långtidsprovtagning i andra mål.  

Exempel på mål där Naturvårdsverket deltagit under 2020 i frågor rörande dioxinutsläpp 

(halter, mängder och/eller provtagning) är exempelvis M 1012–09 rörande redovisning av 

prövotidsutredningar till MÖD för Rönnskärsverken, M 1581-20 rörande ändringstillstånd för 

förbränningsanläggning Korstaverket (Sundsvall) och M 3912-18 rörande nytt miljötillstånd 

för Hylte pappersbruk. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 5 

Naturvårdsverket har ett uppdrag att delta i prövningar av miljöfarlig verksamhet. Vilka mål 

och ärenden som Naturvårdsverket deltar i avgörs utifrån internt fastställda 

prioriteringsgrunder. Naturvårdsverket väljer att prioritera ärenden som rör verksamheter 

eller projekt med stor negativ miljöpåverkan med avseende på utsläpp av svårnedbrytbara, 

bioackumulerande och/eller toxiska ämnen till luft och vatten. Naturvårdsverket prioriterar 

också att delta i ärenden som berörs av ny lagstiftning av betydelse och områden där det finns 

behov av att utveckla praxis, bland annat miljökvalitetsnormer för vatten och 

industriutsläppsdirektivets genomförande i svensk lagstiftning.  
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Under 2020 har Naturvårdsverket fortsatt driva frågor om utsläpp till luft och kontroll. Några 

exempel kopplat till dioxiner finns redovisade under punkten 4. I prövningen av Korstaverket 

(M 1581-20) drev Naturvårdsverket, utöver frågan om dioxin, bland annat frågan om att 

tillräckliga villkor för övervakning och utsläpp av kvicksilver och andra metaller till luft 

skulle föreskrivas. Andra exempel på mål Naturvårdsverket deltagit i är det rörande tillstånd 

till befintlig och utökad verksamhet vid Preems raffinaderi i Göteborg där vi drivit frågor om 

bland annat utsläpp av kväveoxider och svavel (M 2673-19). Ärendet är inte avgjort, muntlig 

förberedelse kommer att genomföras i februari 2021. 

Inom järn- och stålbranschen har Naturvårdsverket bland annat drivit frågan om minskade 

utsläpp av svaveldioxid vid SSAB:s anläggning i Luleå, där vi överklagat mark- och 

miljödomstolens dom med slutliga villkor till MÖD (M 11260-19). Naturvårdsverket har även 

yttrat sig till Gränsälvskommission (via Havs- och vattenmyndigheten) rörande planerad 

verksamhet vid Outokumpus omfattande anläggning i Torneå. Myndigheten har yttrat sig om 

utsläpp till luft av kvicksilver, bly, kadmium samt dioxiner, furaner och dioxinliknande 

PCB:er.  

Inom skogsindustri har Naturvårdsverket varit delaktiga i ett flertal prövningar rörande 

massa- och pappersbruk. För massa- och pappersbruk är utsläpp av kväveoxider alltid en 

prioriterad fråga men även svavel och i vissa fall dioxiner. Exempel på mål är det rörande 

tillstånd till bioraffinaderi vid Östrands pappersbruk (M 757-19) och slutliga villkor om 

utsläpp av kväveoxider och svavel från samma anläggning (M 1899-20), mål rörande 

prövotidsredovisning om kväveoxider för Rockhammars bruk (M 6681-14) och mål rörande 

prövotidsredovisning om utsläpp av kväveoxider och stoft för Frövi bruk (M 7332-17).  

För utsläpp av kväveoxider från massa- och pappersbruk har Naturvårdsverket begärt 

utredning av möjligheterna till rening med SNCR-teknik för sodapanna, vilket i vissa fall 

avvisats av verksamhetsutövare av säkerhetsskäl. Naturvårdsverket avser att låta en extern 

part utreda den faktiska omfattningen av eventuella risker med förhoppningen att kunna se 

om det finns möjligheter till användning av SNCR vid sodapannor hos svenska pappersbruk 

utan oacceptabla säkerhetsrisker.  

Naturvårdsverket informerar på hemsidan kontinuerligt om de mål och ärenden vi prioriterat 

att delta i samt ett urval av vägledande domar. Allt eftersom praxis utvecklas vägleder 

Naturvårdsverket också tillsynsmyndigheterna. Formerna för detta kan variera beroende på 

behov. 
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Åtgärd 6 – Markavvattning 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående men kraftigt försenad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd 6 reviderats (se 

Tabell 4).  

 

Utveckling av vägledningen för markavvattningsverksamheter till länsstyrelser 

Naturvårdsverket ska ta fram vägledning för markavvattningsverksamheter avseende 

åtgärder i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Inom ramen för Naturhänsynsenhetens löpande tillsynsvägledning angående markavvattning 

har frågor kring dikesrensning och underhåll diskuterats med hänvisning till 

Naturvårdsverkets rapport Miljöhänsyn vid dikesrensning. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 6 

Miljömålsrådsprojekt  

Inom Miljömålsrådet (MMR) drivs flera projekt inom programområdet Grön infrastruktur 

varav två våtmarksprojekt. Projekt 1 där Naturvårdsverket har gemensamt drivansvar med 

Havs- och vattenmyndigheten, fokuserar på samverkan kring restaurering och skötsel av 

våtmarker och sötvattensmiljöer för att förbättra förutsättningar för åtgärder. 

Miljökvalitetsnormer för vatten är ett av flera syften med restaureringsprojekt och ingår 

därmed som en del i arbetet. Under 2020 har en aktörsanalys och en kartläggning av projekt, 

åtgärder och processer genomförts samt en workshop med brett deltagande där olika aspekter 

av restaurering diskuterats. Projekt 2 fokuserar på utveckling av juridiska styrmedel med 

avseende på restaurering av våtmarker. Projektet är planlagt att genomföras under 2021 men 

under 2020 har inledande arbete genomförts. Projekten ger möjlighet till bred samverkan med 

myndigheter vilket främjar och förankrar det egna arbetet även för åtgärd 6.  

  

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. 
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Internt uppdrag – tidsbegränsning  

Förutom projekten inom Miljömålsrådet, har det interna uppdrag som påbörjades 2019 

avseende Uppdaterade miljöbalkstillstånd – tidsbegränsning, omprövning och återkallelse 

pågått under hösten 2020. Uppdraget har fokuserat på att ta fram en vägledning för 

tidsbegränsning, vilket även omfattar framtida markavvattningstillstånd. Under 2021 

fortsätter Naturvårdsverket att ta fram vägledning angående omprövning och återkallelse av 

bland annat markavvattningstillstånd.  

Våtmarkssatsning 2021  

Naturvårdsverket har som en del av anslaget 1:3 Vård av värdefull natur för 2021 tilldelats 

350 miljoner SEK, varav 200 miljoner SEK hittills fördelats, för åtgärder för anläggning, 

restaurering och återvätning av våtmarker. Under 2020 har arbetet med att strukturera och 

planera den nya våtmarkssatsningen för 2021 påbörjats. I detta arbete har exempelvis 

juridiska frågor som berör markavvattningsregelverket en utpekad roll. Naturvårdsverket 

bedömer att det finns stora synergieffekter för hanteringen av markavvattning och 

miljökvalitetsnormer för vatten med de olika insatserna som utförs inom MMR-projektet och 

det interna uppdraget om omprövning och återkallelse. även kommande omformulering och 

utformning av åtgärdsprogramspunkt 6 i vattenmyndigheternas kommande åtgärdsprogram. 
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Åtgärd 7 – Dagvatten 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 kvarstår Naturvårdsverkets åtgärd 7 (se Tabell 4). 

 

Utredning av behoven av nya eller förändrade styrmedel för en 

dagvattenhantering som bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten kan 

följas 

Under 2020 har Naturvårdsverket inte utrett behov av nya eller förändrade styrmedel. 

Däremot har Naturvårdsverket bevakat och fört en dialog med Miljödepartementet, inför 

eventuellt regeringsbeslut, om de sedan tidigare identifierade styrmedels- och 

etappmålsförslag som lagts fram i samband med rapportering av regeringsuppdrag 2017 och 

2019. 

Utveckling av vägledningen till länsstyrelser och kommuner avseende utsläpp 

av näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen 

Utvecklingen av tillsynsvägledning har främst handlat om att övergå till Artvise när det gäller 

vägledning via e-post. Artvise är ett program särskilt avsatt för tillsynsvägledning hos 

Naturvårdsverket. Programmet ger en ökad sökbarhet efter sedan tidigare besvarade frågor 

och svar inom Naturvårdsverket, säkerställer enhetliga svar och kortare svarstider vilket höjer 

kvaliteten på den löpande vägledningen om dagvatten utifrån gällande regelverk till 

länsstyrelser och kommuner. Naturvårdsverket strävar ständigt efter att ytterligare utveckla 

området.  

Under 2020 ställdes en inplanerad Vatten Avlopp och Kretsloppskonferens in på grund av 

pandemin och vägledning via den kanalen uteblev.  

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. 

Åtgärden ska vara påbörjad senast juni 2018 och ska sedan genomföras kontinuerligt. 
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Under året har dagvattensidan kompletterats med ytterligare en webbsida där 

Naturvårdsverket ger exempel på dagvattenåtgärder som beviljats statsstöd. Sidan syftar till 

att bidra med erfarenhetsutbyte, kontakter och inspiration inför nya bidragsansökande och 

deras tänkbara åtgärdsprojekt på dagvattenområdet. Webbsidorna uppdateras regelbundet 

och nås från en samlingssida på Naturvårdsverkets webbplats55. 

Samverkan med andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner 

I den gemensamma arbetsgruppen för tillsynsområde miljöfarlig verksamhet har 

representanter från kommuner och länsstyrelser, tillsammans med Naturvårdsverket, 

samarbetat kring framtagandet av en nationell strategi för miljöbalkstillsyn. I detta arbete har 

en dialog även förts över myndighetsgränserna. Havs- och vattenmyndigheten, 

Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Energimyndigheten har varit de aktuella 

myndigheterna i det projektet under 2020. Naturvårdsverket har även bjudits in och 

informerats om Boverkets arbete med vägledning kring miljökvalitetsnormer för vatten vilket 

är ett arbete som Naturvårdsverket följer och vid behov kan bidra till. Trafikverket, Boverket 

och Havs- och vattenmyndigheten håller kontakt vad gäller en tilltänkt gemensam insats 

inom Digitalt först. Prioriteringar hos myndigheterna har däremot gjort att det arbetet skjutits 

fram i tid, till förmån för annat dagvattenarbete för Naturvårdsverkets del. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 7 

Naturvårdsverket har fördelat bidrag till förstudier och investeringsåtgärder enligt förordning 

(2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Under 2020 

beviljades nära 84 miljoner kronor i bidrag för projekt med detta syfte. De 36 bidragen 

fördelar sig från norr till söder, mellan stora och mindre kommuner och verksamheter, över 

åren 2020-2023. 

Under 2020 utlystes och beviljades även sex bidrag till kunskapshöjande utredningar vad 

gäller dagvatten, för en bidragssumma av cirka 4 miljoner SEK.  

Naturvårdsverket finansierade även 2020 beställargruppen för konstgräsplaner56. 

Beställargruppen syftar till att minimera spridning av mikroföroreningar vid 

konstgräsanläggningar genom ökad kunskap på området och inför upphandling av 

konstgräsplaner och skötsel av anläggningar.  

Framtagande av en nationell strategi för miljöbalkstillsyn, regeringsuppdrag kring dagvatten, 

finansiering och möjliggörande av beställargruppen för konstgräs, dagvattenwebbsidan, 

utdelande av bidrag och löpande vägledning om dagvatten syftar alla till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas och till att skydda vattenmiljön. 

 
55 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar miljon/Vatten/Avloppsvatten/Dagvatten/ 
56 https://bekogr.se 
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Åtgärd A (ÅP 2018-2021) – System för datainsamling, PFOS 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är ej påbörjad.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd A reviderats och 

motsvarar åtgärd 9 (se Tabell 4). 

 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd A 

Intern samverkan för att utreda förutsättningarna för ett ändamålsenligt system för 

informationsförsörjning om utsläpp och spill av PFOS/PFAS inleddes 2020. Allt vidare arbete 

med åtgärden planeras till nästa cykel. Arbete med PFOS är en delmängd av 

Naturvårdsverkets arbete med PFAS och ansvaret skär på tvären över myndigheten, se svar 

på frågorna som rör PFAS inom andra åtgärder. PFOS är bland annat en del av myndighetens 

arbete med den nationella miljöövervakningen och inom Stockholmskonventionen. 

  

Åtgärd A.  

Naturvårdsverket ska utreda och föreslå och/eller besluta om ett sammanhållet system 

(genom exempelvis vägledningar, föreskrifter eller andra styrmedel) för att samla in, 

förvara och tillhandahålla sådan data och annan information om utsläpp och spill av 

PFOS till vatten som krävs för att kunna bedöma vilka förebyggande och förbättrande 

åtgärder som behövs för att minska påverkan från PFOS på vattenmiljön. Systemet ska 

omfatta information om både direkta och indirekta utsläpp till yt- och grundvatten, som 

kan medföra en betydande påverkan på tillståndet i vattenmiljön. 
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Åtgärd B (ÅP 2018-2021) – Vägledning om PFAS-förorenade avfall 

och massor 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är ej påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd B reviderats och 

motsvarar åtgärd 8 (se Tabell 4). 

 

Utveckling av vägledning till länsstyrelser och kommuner för hantering av 

avfall och massor förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen)  

Naturvårdsverket ska genom vägledning till länsstyrelser och kommuner förtydliga hur avfall 

och massor förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive PFOS ska 

hanteras. Särskilt fokus ska inledningsvis läggas på hur sådana massor får omhändertas på 

deponi.  

Projektets mål är att ta fram ett handläggarstöd kring utflöde av PFAS från deponier, främst 

deponier med pågående verksamhet. Innehållet i handläggarstödet ska utgå från 

tillsynspersonens perspektiv och tydliggöra hur man går tillväga till exempel när information 

om PFAS saknas, hur tillsynsmyndigheten kan ställa krav på mätningar, men också hur 

resultat från provtagningar kan tolkas, information om vilka åtgärder som är möjliga och hur 

krav kan ställas. Projektet har även som mål att samla in erfarenheter som finns från 

länsstyrelsernas genomförda tillsyn av PFAS vid deponier, samt andra relevanta provresultat 

från exempelvis miljöövervakning.  

Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna under hösten 2020 inlett ett 

Miljösamverkan Sverige-projekt "PFAS vid deponier” som beräknas vara klart i slutet av 

hösten 2021.  

Naturvårdsverket har tagit fram en webbsida med svar på vanligt förekommande frågor57.  

  

 
57 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Deponering-av-avfall-/Fragor-och-

svar1/Fragor-och-svar/ 

Åtgärd B.  

Naturvårdsverket ska genom vägledning till länsstyrelser och kommuner förtydliga hur 

avfall och massor förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive PFOS 

ska hanteras. Särskilt fokus ska inledningsvis läggas på hur sådana massor får 

omhändertas på deponi. 
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Åtgärd C (ÅP 2018-2021) – Riktvärden för PFAS i förorenad mark 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är klar.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår Naturvårdsverkets åtgärd C (se Tabell 4). 

 

Arbete med att ta fram generella riktvärden för PFAS-ämnen för förorenad 

mark och att inkludera dessa i riktvärdesmodellen 

Det är Sveriges geotekniska institut som ansvarar för att ta fram riktvärden för PFAS, det 

framgår av den så kallade ”saneringspropositionen” (Regeringens proposition 2008/09:217 

Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m.)58.  

Sveriges geotekniska institut tog fram preliminära riktvärden 2015 för PFAS (PFOS i mark och 

grundvatten) på uppdrag av regeringen. Under arbetet 2015 framkom information om att 

EFSA (European Food Safety Authority) bedrev ett arbete med att se över om det TDI-värde 

(tolerabelt dagligt intag) för PFOS som EFSA tog fram 2008 hade behov av uppdatering. Med 

anledning av detta kunde Sveriges geotekniska institut inte fastställa riktvärdena för PFOS 

2015, eftersom de delar av riktvärdet som kopplar till hälsorisker utgick från detta TDI-värde 

(TDI från 2008 för PFOS: 150 ng/kg/dag, samt TDI från 2008 för PFOA: 1500 ng/kg/dag).  

Den 17 september 2020 fastställde EFSA ett nytt TVI (tolerabelt veckointag per kilo 

kroppsvikt) för summan av fyra PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS: 4,4 ng/kg/vecka) i 

livsmedel. Det nya TVI-värdet innebär en sänkning med 238- 2 386 gånger jämfört med det 

gamla TDI-värdet. Sveriges geotekniska institut har under hösten 2020 tagit på sig att 

färdigställa arbetet med de svenska riktvärdena för PFAS i mark och grundvatten, utifrån 

EFSA:s nya TVI. Arbetet har påbörjats under hösten 2020och kommer att resultera i en 

vägledning. Tidplanen är att skicka ut vägledningen på remiss kring månadsskiftet maj/juni, 

och därefter publiceras i slutet av tredje kvartalet 2021. 

Naturvårdsverket samverkar med Sveriges geotekniska institut, och har i januari 2019 

publicerat en gemensam vägledning ”Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-

föroreningar inom förorenade områden” (NV-rapport 6871)59. Så snart Sveriges geotekniska 

institut tagit fram uppdaterade riktvärden för PFAS kommer Naturvårdsverket tillsammans 

 
58 https://data.riksdagen.se/fil/602FA09D-FA93-4264-9084-F34CDAD6D295 
59 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riskbedoma-och-

atgarda-PFAS-fororeningar/ 

Åtgärd C.  

Naturvårdsverket ska ta fram generella riktvärden för PFAS-ämnen för förorenad mark 

som också ska inkluderas i riktvärdesmodellen så att risk för betydande negativ effekt av 

PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten kan bedömas. 
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med Sveriges geotekniska institut att uppdatera denna gemensamma vägledning, vilket 

beräknas genomföras under hösten 2021 och publiceras under 2022. 

Grundförutsättningar (miljö- och hälsomässiga) och urvalskriterier för att fördela bidrag till 

åtgärder i förorenade områden har förtydligats i utgåva 3 av Naturvårdsverkets nationella 

plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador 

(publicerad januari 2020)60.  

Naturvårdsverket har informerat om den uppdaterade nationella planen till alla berörda 

aktörer under första kvartalet 2020 via olika kanaler: till samtliga länsstyrelser via EBH-

samordnarna på respektive länsstyrelse, både via e-post och Skype. Länsstyrelserna har i sin 

tur ansvar för att vidareförmedla informationen till sina respektive kommuner. 

Naturvårdsverket kommunicerade uppdateringen till utgåva 3 även via nyhetsbrev 

(Tillsynsnytt, Renare Marks Nyhetsbrev, EBH-bladet, SGF:s nyhetsbrev), via en gemensam 

EBH-distributionslista som länsstyrelserna ansvarar för, via Klimatanpassningsnätverket, till 

SGF:s sektion förorenade områden som har möten fyra gånger per år och där 

Naturvårdsverket deltar, samt att SMHI också lade upp det som en nyhet på sin webb.  

Naturvårdsverket publicerar uppgifter om vilka ansökningar som myndigheten har mottagit 

och vilka objekt som beviljats bidrag på sin webbsida61. Webbsidan uppdateras varje kvartal 

och innehåller uppgifter om samtliga objekt vilket gör Naturvårdsverkets prioriteringar 

transparenta. 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd C 

Naturvårdsverket prioriterar de ansökningar som länsstyrelsen ansöker om bidrag för. 

Naturvårdsverket deltar i PFAS-myndighetsnätverket, som är ett myndighetsnätverk mellan 

de centrala myndigheterna (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges 

geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, Vattenmyndigheterna, Sveriges 

kommuner och regioner, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt). Nätverket träffas fyra gånger per år och utbyter erfarenheter 

och information kring PFAS. Syftet med nätverket är att myndigheterna inom sina respektive 

ansvarsområden ska bidra till utökat samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen 

om PFAS. Kommunikationen mellan myndigheterna ökar för att förbättra riskbedömning, 

regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn när det gäller 

högfluorerade ämnen. Inom myndighetsnätverket har en gemensam guide för PFAS tagits 

fram för att man ska kunna hitta rätt bland flera myndigheters information om PFAS62. 

 
60 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador/ 
61 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-

avhjalpande-av-fororeningsskador/ 
62 https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas/guide-om-pfas 
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Åtgärd E (ÅP 2018-2021) – Utsläpp av dioxiner till luft 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Naturvårdsverkets åtgärd E reviderats och 

slagits samman med åtgärd 4. Dessa motsvarar åtgärd 4 (se Tabell 4). 

 

Ökad tillämpning och ändring av befintliga styrmedel 

Naturvårdsverket har under 2020 övervakat dioxinutsläppen och sammanställt rapporten 

”Informative Inventory Report Sweden 2020, Submitted under the Convention on Long-

Range Transboundary Air Pollution” där utsläpp av dioxiner och andra föroreningar till luft 

(data från 2018) redovisas63 64.  

Dioxiner bevakas även i det internationella arbetet med Luftvårdskonventionen och 

Stockholmskonventionen, Arktiska rådet, HELCOM och OSPAR, vilka kan begränsa 

intransport av dioxiner.  

Naturvårdsverket följer även arbetet inom EU:s direktiv om att minska nationella utsläpp av 

vissa luftföroreningar som gäller för alla länder i EU. I vardagligt tal brukar direktivet kallas 

för takdirektivet (2016/2284/EU).  

Identifiering av behov av nya styrmedel och vägledning i syfte att förbättra 

förutsättningarna för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika 

föreningar till luft 

Utifrån utsläppsuppskattningen framgår att det inom el- och fjärrvärmeproduktionen framför 

allt är förbränning av fast biobränsle och hushållsavfall som orsakar utsläpp av dioxin. Även 

egen uppvärmning av bostäder och lokaler orsakar utsläpp av dioxiner till luft. 

Naturvårdsverket har identifierat att det funnits behov av nya styrmedel och vägledning (som 

till exempel en informationskampanj) inom ovanstående områden.  

Luftvårdsförordning (2018:740) för genomförande av bestämmelserna i det reviderade 

takdirektivet trädde i kraft 1 juli 2018. Förordningen omfattar Naturvårdsverkets (och andra 

 
63 https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/klimat-och-luft/luft/luftfororeningar/informative-

inventory-report-sweden-2020.pdf 
64 De totala utsläppen av dioxiner anges oftast i form av dioxinekvivalenter (TEQ, toxic equivalents). TEQ-

systemet används för att vikta giftigheten hos dioxiner och furaner. 

Åtgärd E  

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 dioxiner och dioxinlika föreningar till luft. 

Naturvårdsverket ska även undersöka möjligheterna till ytterligare utsläppsreduktion. 
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berörda myndigheters) arbete med framtagande av luftvårdsprogram, utsläppsstatistik, 

scenarier, miljöövervakning samt rapportering till EU som följer av direktivets bestämmelser.  

Medlemsstaterna ska upprätta och genomföra nationella luftvårdsprogram. Programmen ska 

innehålla de åtgärder och styrmedel som behövs för att nå de nationella utsläppstaken. De ska 

även ta hänsyn till de gränsvärden som finns för luftkvalitet i tätortsmiljö, samt prioritera 

åtgärder som minskar utsläppen av sot. Naturvårdsverket arbetade fram det första nationella 

luftvårdsprogrammet som rapporterades in till EU under 2019 och som därefter kommer 

uppdateras vart fjärde år.  

Naturvårdsverket ser luftvårdsprogrammet som ett ramverk för nya styrmedel som möjliggör 

vidare reducering av partikelemissioner. Åtgärder som vidtas inom luftvårdsprogrammet 

nationellt för att reducera utsläpp av PM2,5 bör även leda till en reducering av 

dioxinemissioner nationellt. Vidare kan minskad intransport från övriga Europa förväntas till 

följd av andra länders åtgärder för att reducera PM2,5 i respektive land.  

 

 

Undersökning av möjligheterna till ytterligare utsläppsreduktion  

Naturvårdsverket och Statskontoret rapporterade under året ett regeringsuppdrag med 

förslag för att förbättra åtgärdsprogrammen i syfte att åstadkomma förbättrad luftkvalitet65. 

Bland annat föreslogs en Nationell åtgärdsplan för att Sverige i det korta perspektivet ska 

undvika överskridanden och böter från EU, men i ett längre perspektiv förbättra 

förutsättningarna för att uppnå Miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Naturvårdsverket främjar även 

forskning inom området luftföroreningar och hälsa inom ”Programområdet för hälsorelaterad 

miljöövervakning” (HÄMI) som bland annat tittar på emissioner till luft och dess 

hälsoeffekter, vilket också indirekt kan ge en reduktion av dioxin från dessa källor.  

 

 
65 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-

sverige/regeringsuppdrag/2020/nv-02575-19-redovisning_agp-luftkvalitet-slutlig-version.pdf 
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Energieffektiv förbränning var ett av syftena med vägledningen under året där 

huvudaktiviteten var en informationsfilm med fastighetsägare i tätort som målgrupp. 

Spridningen av filmen gjordes via sociala medierna Facebook och Instagram och målet var att 

få fler visningar än den tidigare filmen ”Tänd i toppen”, ett mål som nu är uppnått.  

Samverkan med andra myndigheter 

Det pågår en samverkan löpande inom Eco-design direktivet vilket bland annat omfattar 

arbete med EU-kommissionens nya förordningar vilka innebär krav på energimärkning av 

fastbränslepannor (fr.o.m. april 2017), och ekodesignkrav för nya fastbränslepannor (fr.o.m. 

januari 2020) och rumsvärmare (fr.o.m. januari 2022). 

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd E 

Eftersom dioxiner ingår i prioriterade ämnen, så bevakar Naturvårdsverket frågan i det 

löpande arbetet inom de flesta områden där Naturvårdsverket är en aktör. Arbetet 

internationellt och inom EU främjar även utbyte av information och erfarenheter mellan 

länderna.  

Rapporten ”Jämförelser av tidstrender av miljöföroreningarna PCB:er, HCB, dioxiner, 

bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade alkylsyror i biota och människa – vilka 

faktorer bidrar till skillnader?”66 togs fram med medel från Miljöövervakningsanslaget och 

färdigställdes samt presenterades på ett seminarium om dioxin under 2020. De studerade 

persistent organic pollutants (POP:s) som bland annat omfattar de oavsiktligt bildade 

föroreningarna polyklorerade dibenso-para-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F). Analysen 

visar bland annat att halterna dioxin i de flesta undersökta matriser fortsätter att minska med 

en årstakt på cirka fem till sju procent. Diffusa primära källor för PCDD/F, som nu tycks 

dominera i Sverige, är svåra att åtgärda, vilket kan förklara varför minskningen av halterna i 

flera av de studerade matriserna nu verkar gå långsammare än tidigare. 

  

 
66 

http://www.imm.ki.se/Datavard/Rapporter/Jamforelser%20av%20tidstrender%20av%20miljofororeningarna%2

0PCB%20HCB%20dioxiner%20mm_SLU%20NRM%20SLV.pdf 
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5.11 Skogsstyrelsen 

Åtgärd 1 – Skogsbruksverksamhet 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Skogsstyrelsens åtgärd 1 reviderats  

(se Tabell 4). 

 

Egeninitierad tillsyn för att säkra efterlevnaden av miljökvalitetsnormer för 

vatten 

Skogsstyrelsen har under ett antal år intensifierat arbetet med beslut för att tydliggöra lagens 

krav. Antalet beslut om hänsyn till miljövårdens intressen har ökat stadigt från åtta stycken 

2010 till 574 stycken 2020, förutom 2019 när antalet var färre (398 stycken) på grund av 

försämrade ekonomiska resurser. Av de beslut som fattades under 2020 gällde 130 olika mark- 

och vattenområden. Besluten innebär bland annat att skador på vatten ska förhindras. 135 

beslut gällde terrängkörning, där allvarliga körskador ska förhindras. 120 beslut gällde 

skyddszoner och 13 beslut gällde skyddsdikning och dikesrensning. Samtliga typer av beslut 

har ökat sedan 2019. De 120 beslut som skrevs angående skyddszoner kan röra annat än 

vattenhänsyn till exempel skyddszon mot betesmark, men de flesta berör vatten på något sätt 

exempelvis vattendrag eller myrmark. Antalet beslut som rör skyddszoner, körskador och 

andra vattenfrågor har däremot inte minskat under 2019. 

Samverkan med länsstyrelserna och andra myndigheter 

Skogsstyrelsen samarbetar sedan år 2014 med länsstyrelserna kring gemensam 

ärendehantering för skogliga frågor. Den digitala tjänsten för gemensam inlämning av 

skogliga ärenden, Skogsärenden för företag, har varit i drift sedan december 2016. Via det 

gemensamma systemet är det möjligt för markägaren eller verksamhetsutövaren att lämna in 

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. 

Tillägg Åtgärdsprogram 2018–2021.  

Åtgärder inom Skogsstyrelsens ansvarsområde omfattar tillägg av det nya prioriterade 

ämnet cypermetrin till Skogsstyrelsens åtgärd 1 i befintligt Åtgärdsprogram (2016-2021). 
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vissa utpekade ärendetyper via en och samma funktion oberoende av vilken myndighet 

ärendet ska till. Förutom avverknings- och samrådsärenden till Skogsstyrelsen kan även 

fornlämnings- och markavvattningsärenden lämnas in till länsstyrelserna via tjänsten. Genom 

att ärendena snabbt kommer till rätt myndighet ökar möjligheterna för respektive myndighet 

att påverka resultatet i skogen.  

Skogsstyrelsens olika distrikt har vid behov kontakter med andra berörda myndigheter i 

ärenden som rör vattenfrågor. Exempelvis hanteras ärenden som kan komma att beröra 

Natura 2000-områden genom täta kontakter mellan länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelsen har även påbörjat en översyn av rutinerna kring hanteringen av Natura 2000-

ärenden tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelserna för att ytterligare förbättra 

handläggningen av ärenden i och kring Natura 2000-områden. 

Skogsstyrelsen anser att åtgärden bidrar till utveckling och ett mer strukturerat arbete med 

vattenfrågorna generellt. Om åtgärden bidrar till att förutsättningarna förbättras för 

länsstyrelser och kommuner har inte utvärderats av Skogsstyrelsen. 
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Åtgärd 2 – Informationsspridning om skogsbruksverksamhet 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Skogsstyrelsens åtgärd 2 reviderats  

(se Tabell 4). 

 

Utökad kunskapsförmedling vid skogsbruksplanering 

Planering av skogsbruk sker på olika nivåer. En övergripande nivå är vid upprättandet av 

skogsbruksplaner. Här beaktas vattenmiljöer främst genom att förstärkt hänsyn kan föreslås 

för vissa områden eller att miljöer kan undantas helt från skogsbruk. Skogsstyrelsen har ingen 

egen planläggningsverksamhet, och har sällan kompetensutvecklingsinsatser för 

skogbruksplanläggare i privata företag. Påverkan eller stöd för skogsbruksplanläggning sker 

därför framförallt via e-tjänster. 

När det gäller påverkan på vattenmiljöerna är det oftast detaljplaneringen som görs inför en 

skogsbruksåtgärd som har störst betydelse. Det är i det här skedet man avgränsar 

skyddszoner mot vatten och våtmarker samt väljer drivningsvägar och utformar överfarter. 

Skogsstyrelsens arbete för att förbättra detaljplaneringen handlar främst om att stötta 

tillämpningen av målbilderna för god miljöhänsyn. Detta sker bland annat genom olika 

samverkans- och dialogprocesser. 

Under 2020 blev den nya markfuktighetskartan, SLU Markfuktighetskartor, klar. Den har 

Skogsstyrelsen gjort tillgänglig både i öppna kartor, Mina Sidor och för användning i de 

skogliga aktörernas egna system. Den har en högre noggrannhet än den tidigare och hittar 

bland annat mindre vattendrag. Detta gör det lättare att ta hänsyn till vattnet i skogsbruket. 

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. 
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Det pågår också ett arbete med att bygga in mer rådgivande funktioner i e-tjänsterna, men det 

är inget som hunnit tas i drift under 2020. 

Kunskapsförmedling och återkoppling till verksamhetsutövare 

Sedan flera år arbetar Skogsstyrelsen med dialog och återkoppling till verksamhetsutövare. 

Dessa aktiviteter handlar om att stötta tillämpningen av målbilder för god miljöhänsyn och 

befästa en samsyn om hur de kan tillämpas i praktiken. Under 2020 har dock verksamheten 

legat på en blygsam nivå. Det beror både på pandemin och på interna prioriteringar. 

 

 

Vidareutveckling av underlag, information, kunskapsförmedling och 

återkoppling för att minska försurningspåverkan 

Skogsstyrelsen har sedan 2015 arbetat med att genomföra åtgärder inom projektet ”Öka 

askåterföringen i Sverige”. Askåterföring till skog är åtgärden för att eliminera skogsbrukets 

försurning. Ett stort antal aktiviteter har genomförts under 2020. Bland annat har över 55 

möten med värmeverk genomförts för att påtala vikten av att återföra aska till skog. 

Arbete med information och utbildning 2020 

Under 2020 har följande insatser utförts: möten med fem värmeverk. 

• Möten med en industri, Stora Enso Nymölla. 

• Information och kommunikation med fem distrikt hos Skogsstyrelsen, spritt nationellt. 

• Endagsutbildning för handläggare för askåterföringsärende hos Skogsstyrelsen, elva 

handläggare som representerar tio län. 

• Arbete med att få till askåterföring från Stockholmsområdet tillsammansed 

Energiföretagen Sverige och Stockholm Exergi. Arbetet har resulterat i att det har 

påbörjats spridning av granulerad aska från Värtaverket i Stockholm. 



 

202 

• Ett antal aktiviteter riktade mot skogsägare och skogstjänstemän, bland annat en 

utbildning för berörda tjänstemän hos Södra och Södras entreprenörer som arbetar med 

askåterföring. 

• Skogsstyrelsen har tagit fram en utbildning för entreprenörer och förare som arbetar 

med askåterföring. Tre entreprenörföretag har utbildats 2020, och planen är att 

resterande skall utbildas 2021. 

Arbete med underlag 2020 

Skogsstyrelsen reviderade rekommendationerna om grotuttag och askåterföring under 2019. 

Rekommendationerna har uppdaterats med nya erfarenheter och forskningsresultat. De nya 

rekommendationerna delades upp i en Vägledning och ett Kunskapsunderlag. Dessa 

dokument har implementerats i berörda branscher och myndigheter under 2020. 

Arbete med forskning 2020 

• Skogsstyrelsen är representerad i styrgruppen för Energiforsks Askprogram samt SLU:s 

försurningsforskningsprogram FOMA försurning. 

• Skogsstyrelsen har deltagit i flera forskningsprojekt för att öka kunskapen om 

askåterföringens effekter samt att förbättra teknik och logistik för askåterföring. 

• Exempel på projekt är: ny typ av markspridningsutrustning från skotare, askspridning 

från drönare, tillväxteffekter av aska på fastmark och torvmark och askkvalité och 

spridningsmöjligheter efter askfilterfunktion vid biogasuppgradering. 

Sura sulfatjordar 

Förutom grot och askåterföring arbetar Skogsstyrelsen även med kartläggning och 

information om sulfidjordar och potentiellt sura sulfatjordar. Detta görs i samverkan med 

framförallt Sveriges geologiska undersökning. 

Utveckling av underlag, information, kunskapsförmedling och återkoppling 

om åtgärder för att minska läckage av kvicksilver 

Skogsstyrelsen publicerade ett kunskapsunderlag om inverkan av skogsbruksåtgärder på 

kvicksilvers transport, omvandling och upptag i vattenlevande organismer Skogsstyrelsen - 

Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk. I kunskapsunderlaget redogörs för 

hur kvicksilver fungerar som miljögift, och vilken inverkan som skogsbruksåtgärder har. I 

kunskapsunderlaget ingår också ett antal rekommendationer för skogsbruk med syfte att 

minska halter av kvicksilver i fisk. Rapportens innehåll har presenterats vid flera seminarier 

under året både internt och externt. 
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Åtgärd 3 – Miljöhänsyn 

 

Vattenmyndigheten bedömer att åtgärden är pågående. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår Skogsstyrelsens åtgärd 3 eftersom det inte var 

tydligt hur genomförandet bidrar till att följa miljökvalitetsnormerna för vatten (se Tabell 4). 

 

Utveckla och implementering av metoder för uppföljning av miljöhänsyn 

Hänsynsuppföljning efter avverkning (HE) har utförts under 2020. Kontrollinventering visar 

tyvärr på dålig upprepbarhet vad det gäller körskador vilket gör att ingen statistikproduktion 

för körskador kommer att presenteras 2021. 

Under 2019 påbörjades en utvärdering av metoden för hänsynsuppföljningen. Utvärderingen 

resulterade under 2020 i att en ny inventering (HU 2.0) utarbetas och kommer att sjösättas 

under 2022. I den nya inventeringen utökas möjligheten till digitala kartstöd i form av 

flygbilder, vattendragskartor från länsstyrelserna samt markfuktighetskartor som baserats på 

den landsomfattande laserskanningen. Kartstöden ska underlätta att i fält fånga upp tillstånd i 

miljöer kopplade till vatten efter avverkning. 

Metodfrågor för Hänsynsuppföljningen och former för resultatredovisning har under året 

kommunicerats och stämts av i flera forum: Expertkommittén för skogliga uppföljningar, 

Samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn och Arbetsgruppen för 

målbilderna kopplade till vatten. 

En publicering av resultat från Hänsynsuppföljningen (treårsmedel) på landsdelsnivå är 

planerad till november 2021. Inventeringsresultaten förväntas bidra till en bild av hur man tar 

hänsyn till och påverkar vattenmiljöer vid avverkning. 

I arbetet med utveckling av Hänsynsuppföljningen förs diskussioner och väcks 

frågeställningar som till exempel kan leda mot förtydliganden av målbilder eller instruktioner 

för uppföljningen. 

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. 
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Samverkan och kunskapsspridning 

Den kommunikation om metoden som fortsatt ske av Skogsstyrelsen i olika forum berör cirka 

30 representanter från olika delar av skogssektorn som får en god inblick i 

Hänsynsuppföljningen. Dessa personer är i sin tur kanaler in i sina respektive organisationer. 

Hänsynsuppföljningen tillsammans med målbilderna för god miljöhänsyn har behandlats i 

Skogsstyrelsens sektorsdialoger under året. Hänsynsuppföljning har också varit en punkt på 

flera av sektorsrådsmötena 2020. Antal deltagare i sektorsråd och sektorsdialoger där man 

tagit upp Hänsynsuppföljningen handlar om cirka 100 personer. Resultat (fram till 2016/17) 

från Polytax, som föregick Hänsynsuppföljningen, finns tillgänglig i Skogsstyrelsens 

statistikdatabas på myndighetens webbplats. 
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Åtgärd 4 – Funktionella kantzoner 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är påbörjad. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 har Skogsstyrelsens åtgärd 1 reviderats och 

motsvarar åtgärd 3 (se Tabell 4).  

 

Utvärdering av och analys av efterlevnaden av målbilden för ekologiskt 

funktionella kantzoner i skogsbruket 

Skogsstyrelsen har ännu ingen samlad bild av i vilken omfattning målbilderna för 

funktionella kantzoner vid vatten genomförs i praktiken. Uppföljning sker genom 

stickprovsinventering inom ramen för Skogsstyrelsens miljöhänsynsuppföljning. Att överföra 

målbilderna till uppföljning har gjorts stegvis och de första resultaten från Skogsstyrelsens 

miljöhänsynsuppföljning kommer att presenteras tidigast 2021. 

Forskare vid SLU genomförde en fältstudie tillsamman med finska och kanadensiska forskare 

under 2017-18. De inventerade kantzoner efter avverkning vid 286 små vattendrag i Sverige 

(111), Finland (80) och Kanada (95, British Columbia). Studien publicerades 202067. Resultaten 

i studien ger en indikation på utformningen av kantzoner i Sverige i början av målbildernas 

genomförande i praktiskt skogsbruk. 

Utveckling av nya styrmedel avseende ekologiskt funktionella kantzoner 

Ingen nyutveckling av styrmedel har gjorts under 2020. En analys och utvärdering av 

befintliga styrmedel bör göras först, innan nya styrmedel eventuellt föreslås. 

 

 
67 Cutting Edge: A Comparison of Contemporary Practices of Riparian Buffer Retention Around Small Streams 

in Canada, Finland, and Sweden - Kuglerová - 2020 - Water Resources Research - Wiley Online Library 

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. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Samverkan och kunskapsspridning 

Analys och utvärdering av Skogsstyrelsens styrmedel har ännu inte kunnat göras eftersom 

inga resultat av genomförandet finns tillgängliga ännu. Därför har heller ingen särskild 

samverkan/information av sådana resultat kunnat genomföras av Skogsstyrelsen. 

Samverkan och kunskapsspridning avseende målbilderna för god miljöhänsyn pågår dock i 

flera sammanhang med olika intressenter i skogssektorn, andra myndigheter och 

organisationer. Förvaltningen av målbilderna sker via en samverkansgrupp där 

representanter från skogsbruket ingår tillsammans med myndigheter och andra 

organisationer. Varje ny målbild som blir klar publiceras på Skogsstyrelsens webbplats 

Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn. Nya målbilder som publiceras inarbetas 

efterhand i utbildningsmaterial, bland annat i Skötselskolan som innehåller webbaserade 

utbildningar för de som arbetar i skogen. Kunskap om målbilderna sprids även via olika 

projektaktiviteter, till exempel i GRIP on LIFE IP Skogsstyrelsen. Både myndigheter och 

skogsbruket medverkar i projektet GRIP on LIFE. Huvudförfattaren till artikeln Cutting edge 

har medverkat vid seminarier och konferenser och berättat om resultaten. Ett annat exempel 

är att sektorsrådet i Skogsstyrelsens region Nord hade målbilderna för god miljöhänsyn till 

mark och vatten som ett fokusområde vid sin träff i september. Där deltog cirka 15 personer. 

Då planerade de dessutom in regionala målbildsexkursioner, en träff per år i tre år framåt. 

Skogsbruksföreträdare turas om att stå som markvärd för exkursionerna. 
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5.12 Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Åtgärd 1 – Mineralresurser 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är klar. 

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 utgår SGU:s åtgärd 1 (se Tabell 4). 

 

Både Sveriges geologiska undersöknings Åtgärd 1 och Åtgärd 2 är vidtagna i enlighet med 

tidsramen för respektive åtgärd, det vill säga två respektive tre år efter beslutsdatum för 

åtgärdsprogrammet. De årliga återrapporteringar som genomförts sedan åtgärderna 

färdigställts (återrapportering för 2018, 2019 och 2020) beskriver utförligt åtgärdsarbetet på 

myndigheten. Återrapporteringarna redogör också för den samverkan som skett och effekter 

av åtgärderna för andra myndigheter och berörda verksamheter. Då rapporteringsfrågorna är 

samma eller mycket snarlika de tidigare årens återrapporteringsfrågor har myndigheten inget 

att tillföra utöver vad som redan har sammanställts i de återrapporteringar som genomförts 

sedan åtgärderna är vidtagna.  

Åtgärden angående mineralresurser kommer inte fortsätta i kommande åtgärdsprogram. 

Vägledningsansvaret för prövningar inom mineralresurser är fördelat på flera myndigheter. 

Ansvarsfördelningen är under förändring och det är svårt att överblicka och förutspå 

konsekvenser.  

 

  

Åtgärd 1.  

Sveriges geologiska undersökning ska utveckla sin vägledning till sökande 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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Åtgärd 2 – Sura sulfatjordar 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är klar.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 kvarstår SGU:s åtgärd 2 (se Tabell 4). 

 

Åtgärden för sura sulfatjordar planeras att fortsätta i kommande åtgärdsprogram, och 

kommer dessutom att utökas till att omfatta samtliga fem vattendistrikt i Sverige. På Sveriges 

geologiska undersökning pågår både nationellt och internationellt arbete inom området, så 

som beskrivet i de tidigare återrapporteringarna.  

Det planeras under 2021 ett antal digitala och fysiska workshopar med berörda myndigheter i 

syfte att sprida information om sura sulfatjordar tillsammans med lämpliga åtgärder som ska 

leda till minskad miljöpåverkan. 

  

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.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, 

Jordbruksverket och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets genomförande. 

Åtgärden finns enbart i Bottenvikens och Bottenhavets åtgärdsprogram. 



 

209 

5.13 Trafikverket 

Åtgärd 1 – Vägar och järnvägar 

 

Vattenmyndigheterna bedömer att åtgärden är pågående.  

I förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027 är Trafikverkets åtgärd 1 reviderad (se Tabell 4). 

 

Riktade miljöåtgärder i befintliga anläggningar 

En viktig komponent i Trafikverkets planering är att identifiera, bedöma och vid behov vidta 

riktade vattenmiljöåtgärder i befintliga anläggningar där brister konstaterats. Nedan följer en 

redogörelse av dessa insatser under 2020 för respektive åtgärdsområde. Notera att denna 

redovisning inte är heltäckande eftersom insatser även görs löpande inom 

underhållsverksamheten och nyinvesteringsverksamheten när man upptäcker brister vid till 

exempel ett ordinarie byte av en trumma. Trafikverket arbetar med att förbättra 

förvaltningsdata kring utförda åtgärder i anläggningen så att alla typer av utförda åtgärder 

kan sammanställas nationellt och redovisas i olika sammanhang. Under 2020 har Trafikverket 

även utvärderat en del av de genomförda åtgärderna i syfte att dra lärdom och bli bättre på 

att utföra rätt åtgärder. 

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:  

a) väg- och järnvägspassager över vatten som utgör vandringshinder för fisk och andra 

vattenlevande organismer eller medför annan hydromorfologisk påverkan på 

vattenmiljön,  

b) förebyggande åtgärder för att minska olycksrisker och mildra effekterna för 

vattenmiljön vid sådana olyckor, och  

c) åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning, 

saltning och användning av bekämpningsmedel. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och 

kommunerna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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a. Väg- och järnvägspassager över vatten som utgör vandringshinder för fisk och andra 

vattenlevande organismer  

Trafikverket initierade 2019 ett nationellt arbete med att identifiera platser där vägbankar och 

banvallar ibland kan snöra av vattenområden och skadligt inverka på vattenomsättningen för 

att sedan, vid behov, vidta åtgärder. Under 2020 planerades arbetet att utökas för att 

geografiskt omfatta fler regioner. Detta arbete har legat vilande under 2020 på grund av att 

resurser prioriterats om. För 2021 planerar Trafikverket att fortsätta med detta arbete och 

inkludera framtagande av en metod för att ta fram åtgärdsförslag.  

Som en del av arbetet med vandringshinder för vattenlevande djur initierade Trafikverket 

under 2019 en nationell kartläggning av alla kontaktpunkter där vägar och järnvägar korsar 

vattendrag. Syftet med kartläggningen är att få en nationell tillståndsbild inom området och 

att använda informationen så att fler vandringshinder för vattenlevande djur kan åtgärdas. 

Under 2020 har Trafikverket arbetat vidare med kartläggningen samt med en metodik för att 

prioritera mellan olika objekt för att insatser först genomförs där de får störst effekt. Detta 

arbete kommer att fortsätta under 2021. 

Antal inrapporterade åtgärdade vandringshinder för vattenlevande djur är totalt 98 stycken 

för 2020. Dessa fördelar sig på 31 för fisk, 63 för utter samt fyra för groddjur. Den 

övervägande delen när det gäller fisk (20 stycken) har gjorts i Regionerna Mitt och Nord. 

Utöver detta har vandringshinder åtgärdats inom ramen för andra investerings och 

underhållsåtgärder. Flera projekt kring vandringshinder görs i samarbete med bland annat 

länsstyrelserna för att uppnå bättre effekter ur ett avrinningsområdesperspektiv. 

b) Förebyggande åtgärder för att minska olycksrisker och mildra effekterna för 

vattenmiljön vid sådana olyckor 

Det nationella arbetet med att ta fram underlag i form av översiktliga/fördjupade 

riskbedömningar av konfliktsträckor mellan vägar och yt- och grundvattenförekomster har 

fortsatt under 2020. Trafikverket riskbedömde översiktligt 799 konfliktsträckor (700 km) 

mellan statlig väg och yt- eller grundvattenförekomster samt 30 platser med 

sugtransformatorer vid järnväg intill yt- och grundvattenförekomster och våtmarker. 

Fördjupad riskbedömning, ofta med åtgärdsförslag, gjordes för 29 konfliktsträckor. Under 

2020 har ett arbete genomförts med att bakåtkalibrera de tidigare översiktliga bedömningar 

som genomfördes i de äldre geometrierna för vattenförekomster för att synka dessa med de 

nyare bedömningarna gjorda på de nya geometrierna.  

Trafikverket har ständigt ett antal vattenskyddsåtgärder på gång. Under 2020 pågick ett tiotal 

vägåtgärder som väntas slutföras mellan 2020-2022. Ytterligare cirka 20 vägåtgärder planeras 

för start mellan 2020-2022. Vattenskyddsåtgärderna tar oftast flera år att slutföra på grund av 

att planläggning krävs vid markanspråk samt att projektering tar tid. Det pågick även ett 

internt arbete inom Trafikverket med att försöka öka åtgärdstakten för miljöåtgärder 

däribland vattenåtgärder. 

Under 2020 åtgärdades 55 sugtransformatorer (för järnväg) placerade vid känsliga vatten. 31 

var riktade miljöåtgärder medan 24 var utbyte i ordinarie underhåll. Ett beslut har tagits om 

generell utfasning av enkelmantlade sugtransformatorer. Enkelmantlade sugtransformatorer 

placerade i kontaktledningsstolpar får inte bytas ut till nya enkelmantlade sugtransformatorer 

utan ska bytas till dubbelmantlade sugtransformatorer vilka har ett utökat skydd mot läckage 

vid ett haveri. 
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c. Åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning, 

saltning och användning av bekämpningsmedel  

Saltning inom ett vattenskyddsområde är ofta tillstånds- eller anmälningspliktigt. 

Trafikverket har tagit fram en rutinbeskrivning för denna hantering. Rutinbeskrivningen 

behandlar ansökningsförfarandet, riskanalyser och uppföljningar. Kopplat till 

rutinbeskrivningen kommer det också att byggas upp olika verktyg som det finns behov av i 

sammanhanget. En strategi för Trafikverkets förhållningssätt i saltfrågor publicerades 

sommaren 2020. De huvudsakliga ambitionerna med strategin är att kunna etablera mer 

detaljerad uppföljning av saltanvändning och påverkan och att kunna hantera de situationer 

där det finns en motsättning mellan den saltning som behövs för att uppnå 

tillgänglighetsmålet och den påverkan som saltningen medför.  

Under 2020 arbetade Trafikverket med kartläggningar av dels vattenskyddsåtgärder som 

syftar till att hantera risken för utsläpp i samband med olycka eller utsläpp (uppskattat antal 

200-220 stycken vid väg och 30 stycken vid järnväg), dels dagvattenhanteringsåtgärder (avser 

även åtgärder för dränvattenhantering, uppskattat antal 800 stycken vid väg).  

Trafikverket har startat en fördjupad undersökning om föroreningshalter i snö vid järnväg 

samt i vattnen från snösmältningsmaskiner.  

Trafikverket har ett pågående forsknings- och utvecklingsarbete och deltar i en samverkan 

mellan flera länder inom Europa för att hitta alternativa metoder och ta fram bättre 

tillståndsbedömningar vid kemisk ogräsbekämpning för att minska eller helt sluta 

användningen av bekämpningsmedel. Arbetet innebär en tydlig kursändring av strategin för 

ogräsbekämpning. Strategier och bekämpningskoncept som bara innehåller en metod överges. 

Typiskt är att dessa koncept bygger på någon form av kemisk bekämpning. Istället utvecklas 

koncept som är baserade på flera olika metoder, med flexibilitet och anpassning till den lokala 

situationen och dess behov.  

Dessvärre finns det idag inga alternativa metoder på marknaden som är tekniskt gångbara 

och ekonomiskt rimliga. Detta gäller i Sverige såväl som i övriga länder inom EU. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att minska belastningen från kemiska 

bekämpningsmedel genom att effektivisera användningen, förbättrad tillståndsanalys av 

vegetation i spår, bevaka spridningen av bekämpningsmedel till vatten och mark i ett 

nationellt kontrollprogram, utveckla skötseln av artrika järnvägsmiljöer och att använda sig 

av restriktionsytor för känsliga områden där ingen besprutning får ske. Det betyder att 

Trafikverket varken besprutar eller söker tillstånd inom vattenskyddsområden. 
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Forskning och innovation 

Kunskapsuppbyggnad sker löpande via de forsknings- och innovationssatsningar som 

Trafikverket deltar i. Det som är nytt från Trafikverket för 2020 är:  

• Trafikverkets projekt Västlänken/Olskroken har inlett forskningsprojektet Rening av

näringsämnen i överskottsvatten i infrastrukturentreprenader. Hanteringen av kväverikt

länshållnings- och processvatten på byggarbetsplatser är ett frekvent återkommande

problem där otillräcklig hantering kan resultera i förseningar och betydande ekonomiska

så väl som miljömässiga förluster inom stora infrastrukturprojekt. Idag saknas

standardiserade tillvägagångssätt och metoder för kväverening hos Trafikverket och den

svenska anläggningsbranschen i stort. Forskningsprojektet syftar att undersöka

alternativ till reningstekniker för att möjliggöra lokal behandling av kväverikt vatten i

anslutning till byggarbetsplatser genom utförandet av en uttömmande litteraturstudie,

med efterföljande laboratorieskalestudier för att utvärdera effektiviteten av upp till tre

av de mest lovande teknikerna genom användandet av uppsamlat vatten från en aktiv

byggarbetsplats.

• Ett annat projekt som har beretts under 2020 och startar 2021 är Prediktering av

sulfidförande bergmaterial utifrån ett geokemiskt perspektiv. Projektet inkluderar tester

över tid med material (sulfidförande) från infrastrukturprojekt för att bedöma

materialets lakningspotential. Detta är ett doktorsarbete som startar i januari 2021.

• Förbifart Stockholm initierade under 2018 ett pilotprojekt i full skala vid en befintlig

damm vid Essingeleden i Stockholm. Syfte med projektet var att studera alternativa

reningsmetoder för lösta ämnen, framförallt zink och kväve. Försöket i fält påbörjades

och avslutades under 2019. Utvärdering av försöket har pågått under 2020 och en

slutrapport beräknas vara färdigställd under våren 2021.

• Det internationella samarbetet om forsknings- och innovationssatsningar fortsätter.

Inom den europeiska samarbetsorganisationen CEDR68 är projektet Water Quality,

Environmentally Sustainable Roads: Surface and Groundwater Quality, i det närmaste

slutfört. De tre forskningsprojekten har levererat alla utlovade delrapporter. Projektet är

något förskjutet och slutrapporten kommer fastställas under våren 2021, då även

implementeringsfasen drar igång. Arbetet inom det nordiska samarbetet NordFou-

projektet REHIRUP (Reducing Highway Run Off Pollution) fortskrider planenligt. Fokus

ligger på forskning kring mikroplast och bedrivs av NIVA i Norge. Samverkan sker

också med VTI och Vegvesendet inom området mikroplast. Flera andra projekt drivs, till

exempel om dagvattenrening genom aktiva filter. Trafikverket medverkar också i ett

antal nationella forsknings- och innovationsprojekt.

68 https://www.cedr.eu/peb-research-call-2016-water-quality 
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Samverkan med andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner 

Samverkan sker kontinuerligt på olika platser, i många olika sammanhang och under olika 

former. Här är några exempel: 

• Trafikverket deltar efter bästa förmåga (begränsningar i personella resurser) i 

sammankomster inom vattenråd/grundvattenråd, vattenvårdsförbund och liknande.  

• Trafikverkets samverkar med myndigheter genom svar på remisser rörande 

vattenfrågor.  

• Trafikverket har samarbetsavtal med länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten och 

Västerbottens län och under sommaren 2020 har inventeringar av vandringshinder 

gjorts i alla tre län. Både vägtrummor på det enskilda, kommunala och det statliga 

vägnätet ingår i inventeringen och Trafikverket står för inventeringen av det statliga 

vägnätet. Resultaten planeras att läggas in i Trafikverkets geografiska 

informationssystemsplattform Stigfinnaren/Miljöwebb Landskap och därmed bli 

tillgängliga. Utifrån dessa inventeringar har Trafikverket utrett hur man ska gå vidare 

med de olika objekten. Platsbesök har utförts med länsstyrelserna i Norrbotten och 

Västerbotten för att kalibrera bedömningar, få en samsyn om problematiken samt 

diskutera prioriteringar och osäkra objekt.  

• Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har i dialog med Trafikverket utformat ett 

arbetssätt för återrapportering efter utförda trumbyten. Syftet är att Trafikverket ska 

verifiera att trummorna har lagts på ett ekologiskt anpassat sätt och inga nya 

vandringshinder byggs in i anläggningen. Ett villkor om denna återrapportering finns 

med i myndighetens beslut i anmälningsärendet (vattenverksamhet).  

• Samverkan har skett med länsstyrelsen i Jämtland, Västernorrland samt Västerbottens 

län inom ramen för EU-projektet Ecostreams for LIFE. Här är Trafikverket partner och 

det gäller vandringshinder i Västernorrland (Moälven), Västerbotten samt i Jämtlands 

län. Dessutom fortsätter vi samarbetet med Länsstyrelsen i Jämtland läns LIFE-projekt 

för Gimåns avrinningsområde i Bräcke kommun.  

• På initiativ från länsstyrelsen i Västernorrland har Trafikverket deltagit i en temadag för 

dricksvattenskydd, där myndigheten presenterar sitt arbete med att minska påverkan 

från vägdagvatten och saltning, nationellt arbete med vattenskydd och fördjupade 

riskanalyser för grundvatten i länet.  

• Trafikverket har under 2020 medverkat tillsammans med Skogsstyrelsen och en rad 

andra myndigheter, bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, 

för att ta fram en målbild för vattenhänsyn vid anläggandet av skogsbilvägar.  

• Trafikverket i Region Syd har under 2020 deltagit i ett antal samrådsmöten inom 

naturvårdsfrågor med länsstyrelserna i Skåne och Jönköpings län. Trafikverket i Region 

Syd deltar i två samverkansprojekt avseende Grön Infrastruktur – ett i Småland i 

trakterna där de tre länsgränserna går ihop och ett i Skåne. Samverkan avser att stärka 

gräsmarksbiotoper och ingående parter utöver Länsstyrelserna och Trafikverket är 

Svenska kraftnät, Eon och SLU/Artdatabanken.  
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• Trafikverket samverkar med kommunerna genom att anmäla körplaner och ange vilka 

restriktionsytorna är vid användning av bekämpningsmedel inför ogrässäsongen som 

resulterat i ett ökat antal restriktionsytor. Det har resulterat i ett bättre skydd mot 

oavsiktlig spridning av bekämpningsmedel till vattenmiljön och att långa sträckor nära 

känsliga vattenområden inte besprutas alls.  

• Under 2020 har Trafikverket utifrån tidigare genomförd utredning i syfte att minska 

föroreningshalterna i dagvatten inklusive tvättvatten från fyra tunnlar inom Göteborgs 

kommun, fortsatt arbetat vidare internt för att kunna få fram beställningsbara åtgärder 

för tunnlarna. Utredningen har också som syfte att minska risken för förorening av 

tunnlarnas omkringliggande miljö.  

• Gällande vandringshinder och vattenskyddsåtgärder har Trafikverket spridit kunskap 

om sitt arbete till olika kommuner och spridit kunskap om vilka möjligheter kommuner 

har att söka statlig medfinansiering för dessa typer av åtgärder. 

 

Framtagna och reviderade dokument för att minska risk för föroreningar av 

vatten samt påverkan från vandringshinder 

• Handbok Yt- och grundvattenskydd publicerades i ny version 2020 publ. 2020:171.  

• Kreosotimpregnerade sliprar: riskanalys för grundvattenpåverkan, TRV publ. 2020:056  

• Standardiserad metod för fältinventering av vandringshinder för vattenlevande djur vid 

trummor och broar längs befintlig infrastruktur, TRV publ. 2020:103  

• Nya krav och råd för avvattning har fastställts under året, TRVINFRA-00231 

Avvattning, dimensionering och utformning  

• TDOK 2020:0084 Trafikverkets strategi för halkbekämpning med salt.  

Övrigt arbete relaterat till Åtgärd 1 

Trafikverket har fortsatt vidareutvecklat IT-verktyget ”AquaVia” för att konsekvent och 

systematiskt kunna identifiera och riskbedöma platser där risken för förorening av vatten kan 

behöva reduceras. 
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