Frågor till länsstyrelserna för rapportering av genomförda
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019

Instruktioner
Den slutliga sammanställningen bör godkännas av länsledningen då flera av länsstyrelsens
verksamheter är berörda.
För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna även att hämta underlag från
följande återrapporteringar:
1. Boverket: Plan- och Byggenkäten (Länsstyrelsernas åtgärd 9) för uppföljning rörande Vägledning
av översikts- och detaljplaner.
2. Behovsutredningen samt utdrag ur tidredovisningssystemet. Samordning eftersträvas med
Naturvårdsverket kring likvärdiga utdrag för FAPT.
3. HaV: årlig enkät från HaV (Länsstyrelsernas åtgärd 8). För uppföljning rörande Tillsynsvägledning
kring enskilda avlopp.
Uppdatering av genomförda åtgärder i VISS behöver granskas inför den årliga återrapporteringen
speciellt för vattenskyddsområden och efterbehandlingsobjekt.
Uppgifter om tillståndspliktiga vattenuttag förväntas vara uppdaterade i vattenverksamhetsregistret
Älvan.
Vattenskyddsområden förväntas vara uppdaterade i VIC Natur.

Åtgärdsplaner för avrinningsområde - hänvisa till svar
För de frågor som rör åtgärd 5 bör ni för varje fråga hänvisa till var svar finns i den publika versionen av
"Åtgärdsplaner för avrinningsområde". Har ni ingen publik version kan ni istället kopiera in texterna.
Detta för att undvika dubbelrapportering.

Förankring av frågorna
Utformningen av rapporteringen har tagits fram av vattenmyndigheterna tillsammans med respektive
myndighet och i det arbetet har en överenskommelse mellan myndigheterna skrivits. Rapporteringen
innehåller både frågor av beskrivande karaktär och mer kvantitativ datainsamling.
Följande chefsnätverk på länsstyrelserna har deltagit i arbetet: Vatten - chefsforum, Vattenverksamhet,
Miljöskydds chefsforum, Vattenstrategiska chefsgruppen, Nätverket för lantbruk och landsbygd (LD21),
Forum för Hållbart Samhällsbyggande och Chefsforum - EBH.

Bakgrund
I åtgärdsprogrammets första punkt anges att alla myndigheter som omfattas av åtgärdsprogrammet
senast i februari varje år ska rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som genomförts under

föregående kalenderår. Syftet är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens
verksamhetsområde uppnås.
Åtgärdsprogrammen, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är beslutade av en vattendelegation för
varje vattenmyndighet. Vattendelegationerna är utsedda av regeringen och beslutar därmed på dess
uppdrag. Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs
enligt det åtgärdsprogram som beslutas av vattendelegationen. Detta regleras i 5 kap. miljöbalken,
förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och i länsstyrelseinstruktionen.

Välj vilken Länsstyrelse som du svarar för: *
Länsstyrelsen Blekinge
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland

Välj vilket/vilka vattendistrikt länsstyrelsen tillhör: *
Bottenvikens vattendistrikt

Bottenhavets vattendistrikt
Norra Östersjöns vattendistrikt
Södra Östersjöns vattendistrikt
Västerhavets vattendistrikt
Vet inte

Rapporteringsfrågor
Tillsyn enligt Miljöbalken 9 kap och 11 kap., vattenkraftverk och dammar, egenkontroll,
vattenuttag, vattenskyddsområden, vägtrummor. Länsstyrelsernas åtgärd 1, 2, 3, 4 och
12.

1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i Länsstyrelsens
behovsutredning?
I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen
I behovsutredningen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för
tillsynen
Länsstyrelsen har inte gjort någon behovsutredning
Annat:

Kommentar:

2. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i planering av den
egeninitierade tillsynen i Länsstyrelsens tillsynsplan?
I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen
I tillsynsplanen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen
Länsstyrelsen har inte gjort någon tillsynsplan

Annat:

Kommentar:

3. Hur många dagar är planerad för egeninitierad tillsyn i länsstyrelsens tillsynsplan för resp.
verksamhetsområde nedan? (= noll om inga dagar är inplanerade)

a. Hur många dagar för egeninitierad tillsyn/utredning planerar ni genomföra 2020 för miljöfarlig
verksamhet 555?
Totalt antal dagar:
Varav planerad/egeninitierad tillsyn med
syfte att begränsa spridning av dioxiner från t.ex.
förbränningsanläggningar.
Varav planerad/egeninitierad tillsyn av
miljöfarlig verksamhet 5553:
Varav planerad/egeninitierad tillsyn av
IED-anläggningar 55572:

Hur många verksamheter, till exempel avfallsdeponier och avfallshantering, textilindustri och

flygplatser, har Länsstyrelsen identifierat, som bidrar till att miljökvalitetsnormen riskerar inte
följas med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten?
Antal verksamheter:
Varav planerad/egeninitierad tillsyn med
syfte att begränsa spridning av PFOS,
PFAS (summa
11). Total antal
dagar:

b. Hur många dagar för egeninitierad tillsyn planerar ni genomföra 2020 för markavvattning
53521?
Antal dagar:

c. Hur många dagar för egeninitierad tillsyn/utredning planerar ni genomföra 2020 för övrig
vattenverksamhet 53523?

Totalt antal dagar:
Utredning av
vilka dammar
som har tillstånd:
Vattenkraftverk
med tillstånd,
<10 MW (löpande tillsyn):
Vattenkraftverk
med tillstånd,
>10 MW (löpande tillsyn):
Vattenkraftverk
utan tillstånd:
(Information om
tillsyn på kraftverk med oklar
tillståndssituation, begäran
om uppgifter
om vilka tillstånd som
finns, genomgång av inkommet material,
föreläggande
om att söka tillstånd):
Andra dammar,
med tillstånd
(löpande tillsyn):
Andra dammar,
utan tillstånd
(löpande tillsyn):
Vattenbortledning och vattenuttag - tillståndsprövade
och anmälda
enligt 9 a:

d. Hur många dagar för egeninitierad tillsyn/utredning planerar ni genomföra av förorenade
områden 575?
Totalt antal dagar:
Varav omfattande objekt:
Varav relativt
omfattande objekt:
Varav mindre
omfattande objekt:
Varav antal objekt där
PFOS/PFAS 11
omfattas:

e. Hur många dagar för planerad tillsyn av medgivna dispenser och tillstånd med villkor samt
avslag för vattenskyddsområden 5162 (förberedelser, besök och efterarbete) planerar ni
genomföra 2020?
Antal dagar:

f. För vilka verksamhetsområden ingår miljökvalitetsnormen för vatten i planeringen? Beskriv hur
för de aktuella områdena.
Miljöfarlig verksamhet 555:
Markavvattning
53521:
Övrig vattenverksamhet
53523:
Förorenade
områden 575:
Vattenskyddsområden 5162:

4. Har länsstyrelsen genom sin tillsyn av det allmänna väg- och järnvägsnätet under året följt upp
de åtgärder som Trafikverket behöver vidta för att nå miljökvalitetsnormerna genom att bygga
bort vägtrummor som vandringshinder?
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

Tillstånd för samtliga tillståndspliktiga vattenuttag, Länsstyrelsernas åtgärd 4

5. Hur många tillståndspliktiga vattenuttag finns det i länet?
Ange antal:

6. Av dessa vattenuttag, hur många har tillstånd?
Ange antal:

7. Hur många av de tillståndspliktiga vattenuttagen finns registrerat i verksamhetssystemet
Älvan?
Ange antal:

Regionala vattenförsörjningsplaner, Länsstyrelsernas åtgärd 4

8. Hur långt har arbetet kommit med den regionala vattenförsörjningsplanen för länet?

Påbörjad
Klar
Under revidering

Om klar, ange webblänk till publicerad version på webbplats:

Har planen tagits fram i samverkan med länets samtliga kommuner?
Ja
Nej

Från vilket år är den senast fastställda regionala vattenförsörjningsplanen?
Ange årtal:

Lämna gärna kommentarer kring arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen:

Vattenskyddsområden, Länsstyrelsernas åtgärd 4

9. Behovet av tillsyn, revidering och inrättande av vattenskyddsområden finns angivna i VISS.
Exempel för Blekinge län, ändra till ert län i rullistan under ”Län”
Stämmer innehållet i förhållande till era uppgifter?

Ja
Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

10. Vad är handläggningstiden för inrättande av vattenskyddsområden?

11. Hur arbetar länsstyrelsen för att förkorta handläggningstider vid inrättande av
vattenskyddsområden?

12. Länsstyrelserna har skyldighet att registrera vattenskyddsområden och deras utsträckning i
Vic Natur och dessa visas i kartverktyget ”Skyddad natur”.
Öppna Vic Natur med denna länk samt zooma in till aktuellt län.
Är innehållet uppdaterat?
Ja
Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Tillsynsvägledning inom vattenskyddsområde, enskilda avlopp, minskade förluster
växtnäring och växtskyddsmedel, Länsstyrelsernas åtgärd 4c, 7 och 8

13. Har tillsynsvägledning kring vattenskyddsområden genomförts under året?
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

14. Har tillsynsvägledning kring enskilda avlopp och miljökvalitetsnormerna för vatten
genomförts under året?
Har detta redan besvarats via årlig enkät från HaV, hänvisa till enkät i kommentarsfältet.
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

15. Har tillsynsvägledning kring minskade förluster växtnäring och växtskyddsmedel för att nå
miljökvalitetsnormerna för vatten genomförts under året?
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

Åtgärdsplaner för att nå miljökvalitetsnormerna, Länsstyrelsernas åtgärd 5
Som stöd finns en nationellt framtagen checklista med exempel.

16. Har länsstyrelsen ett tvärsektoriellt arbetssätt för att hantera länsstyrelsens åtgärder enligt
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

17. Finns en åtgärdsplan enligt länsstyrelseåtgärd 5?
Inte påbörjad
Delvis påbörjad
Klar

Om inte eller delvis påbörjad, beskriv kortfattat hur ni arbetar:

18. Finns åtgärdsplanen publicerade på webbsida?
Ja
Nej

Om ja, kopiera och klistra in webblänk. Om nej, motivera varför och beskriv åtgärdsplanen:

19. Har de regionala kriterierna i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet
(RHP) tagit hänsyn till strategin (se Länsstyrelse åtgärd 5 c) för ”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”?
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

Rådgivning om minskade förluster av växtnäring och växtskyddsmedel,

Länsstyrelsernas åtgärd 6

20. Har rådgivningsverksamhet (inkl. kompetensutveckling och info/demo) kring minskade
förluster växtnäring och växtskyddsmedel för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten
genomförts under året?
Statistik kommer att inhämtas från Greppa Näringen kring antalet rådgivningsbesök per modul och län.
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

21. Har rådgivning (inkl. Greppa Näringen) prioriterats utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten?
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

Vägledning om översikts- och detaljplaner, Länsstyrelsernas åtgärd 9
Fler uppgifter hämtas från Boverkets Plan- och byggenkäten.

22. Har länsstyrelsen genomfört vägledningsinsatser under året kring översikts- och
detaljplanering med koppling mot miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

23. För vilka kommuner har en revidering av deras översiktsplan varit aktuell under året och hur
har länsstyrelsen givit råd kring miljökvalitetsnormerna för vatten i det arbetet?
Ja
Nej

Lista kommuner och beskriv kortfattat hur:

24. Har den regionala vattenförsörjningsplanen använts av kommunerna som
prioriteringsunderlag för översikts- och detaljplaneringen?
Ja
Nej
Vet inte

Om ja, beskriv kortfattat hur:

25. Har VA-planerna används som prioriteringsunderlag för översikts- och detaljplaneringen?
Ja
Nej
Vet inte

Om ja, beskriv kortfattat hur:

26. Har kommunerna under året använt aktuellt och relevant underlag från VISS för sin
detaljplanering?
Ja
Nej
Vet inte

Om ja, beskriv kortfattat hur:

Förorenade områden, Länsstyrelsernas åtgärd 10

27. Innehållet i VISS för möjliga, planerade och genomförda (info) efterbehandlingsåtgärder ska
länsstyrelsen ha uppdaterat innan den sista februari 2019. Notera att det endast rör
efterbehandlingsobjekt som påverkan miljökvalitetsnormerna för vatten.

Exempel för Blekinge län, möjliga åtgärder, planerade åtgärder och genomförda åtgärder. Ändra
till ert län i rullistan under ”Län” I EBH-stödet används följande begrepp i förhållande till VISS:
Möjliga: Förstudie och Huvudstudie
Planerade: Delåtgärd och Åtgärd (åtgärd pågående)
Genomförda: Åtgärd (åtgärd avslutad)
Då begreppen är olika i EBH-stödet och VISS kan det finnas skäl att inte följa översättningen
ovan.
Är innehållet uppdaterat?
Ja
Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Kalkning, Länsstyrelsernas åtgärd 11

28. Har kalkningsplanen i länet anpassats för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten i
länet kan nås?
Ja
Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur:

Tillsynsvägledning från andra myndigheter

29. Vilket stöd och vägledning behöver länsstyrelserna för att kunna följa sina åtaganden inom
vattenförvaltningens åtgärdsprogram?

Naturvårdsverket (Länsstyrelsernas åtgärd 1, 5, 10, 11):

Kammarkollegiet (Länsstyrelsernas åtgärd 1, 2):

Havs- och vattenmyndigheten (Länsstyrelsernas åtgärd 1, 2, 4, 5, 8, 11):

Boverket (Länsstyrelsernas åtgärd 4, 5, 9):

Jordbruksverket (Länsstyrelsernas åtgärd 3, 5, 6, 7):

