
Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och 
Miljösamverkan SverigeMiljösamverkan Sverige
Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i 
vattendelegationernas beslut 2009 om
vattenförvaltningsplaner för 
genomförande av EU:s ramvattendirektiv



5 VM = 5 LST5 VM = 5 LST
F d 21 lä t l ä ttFem av de 21 länsstyrelserna är vatten-
myndigheter 
Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands,
Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län
har i uppdrag enligt länsstyrelseinstruktion och
vattenförvaltningsförordning attg g
samordna arbetet med EU:s vattendirektiv
i fem vattendistrikti fem vattendistrikt.

www.vattenmyndigheterna.se



L l i

Vattenmyndigheterna är 

Länsstyrelserna i 

Norrbottens länNorrbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

K l läKalmar län

Västra Götalands länVästra Götalands län



Miljösamverkan SverigeMiljösamverkan Sverige

Sam erkanskoncept för tills n enligt miljöbalkenSamverkanskoncept för tillsyn enligt miljöbalken 
baserat på kompetensutveckling, samordnade
tillsynskampanjer och uppföljning/utvärdering

Nationellt samverkar Naturvårdsverket,
Socialstyrelsen och Länsstyrelserna.y y

Regionalt – lokalt samverkar län och kommunerRegionalt lokalt samverkar län och kommuner
www.miljosamverkansverige.se



Vattenmyndigheternas beslut om förvaltnings-Vattenmyndigheternas beslut om förvaltnings
planer inkl bl a åtgärdsprogram och MKN ….

…..har fattats av vattendelegationerna vid
d lä t l ä tt di h tde länsstyrelser som är vattenmyndigheter

Alla 21 länsstyrelser har genom sina berednings-
sekretariat för vattenförvaltning ansvarat för kart-
läggning, statusklassificering och remiss före beslut

www.viss.lst.se



Åtgärdsprogrammen är konkreta på enÅtgärdsprogrammen är konkreta på en 
generell nivå
Vattenmyndigheterna får inte besluta t ex att enVattenmyndigheterna får inte besluta t ex att en 
länsstyrelse ska ompröva alla tillstånd för miljöfarlig 

k h t i lä t fö 2015verksamhet i länet före 2015. 

Däremot ska vattenmyndigheterna konkretisera vad
t ex länsstyrelserna behöver besluta om, t ex att 
enligt miljöbalken ompröva tillstånd med villkor om 
det nya beslutsunderlaget statusklassning så att God
vattenstatus nås 2015.



Källfördelning Kväve
( ton/år och distrikt)( )



Frågor från KSLAFrågor från KSLA
1. Vad har vattendelegationerna (VD) beslutat om för åtgärder 

för vår myndighet ?för vår myndighet ?

2. Är åtgärdsbetinget kostnadseffektivt ?

– Vilka miljöförbättringar förväntar VD uppnå med dessa– Vilka miljöförbättringar förväntar VD uppnå med dessa 
åtgärder ?

– Vilka kostnader förväntar VD att åtgärderna medför ?
Ä k t d ff kti it t i li ?– Är kostnadseffektiviteten rimlig ?

3 Hur tänker sig myndigheten genomföra åtgärdsbetinget ?3. Hur tänker sig myndigheten genomföra åtgärdsbetinget ?

4. Finns det juridiska, ekonomiska, personella etc flaskhalsar 
som kan begränsa implementeringen ?

5. Vilka kommer att påverkas av myndighetens åtgärdsbeting 
och hur kan de förväntas bli påverkade ?



1a Beslutade åtgärder för Länsstyrelserna1a. Beslutade åtgärder för Länsstyrelserna

Huvudansvar för (nr enligt ÅP, åtgärdsprogram)

28. Omprövning av befintliga tillstånd utan statusklassnings-
underlag

29 Tillsyn enligt miljöbalken och utvärdering av egenkontroll29. Tillsyn enligt miljöbalken och utvärdering av egenkontroll 
och kontrollprogram för verksamheter med påverkan 
på vattenkvalitet. 

30 Pl åt ä d b t t ll i i åd bl d30. Planera åtgärdsarbetet mellan avrinningsområden bla med 
utgångspunkt i mer detaljerat planeringsunderlag

31. Prioritera åtgärder mot förorenad mark och vatten även31. Prioritera åtgärder mot förorenad mark och vatten även
med utgångspunkt i statusklassningen av vatten

OCH följa upp åtgärder för rapportering till EU, miljööver-
vakning, revidering av ÅP etc 



1b Beslutade åtgärder för Länsstyrelserna1b. Beslutade åtgärder för Länsstyrelserna
Delansvar för åtgärderna

1, 2, 3, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 och 38 samt

Tillsynsvägledning för kommunernas åtgärder
enligt planen samt deras övriga verksamhet som
påverkar vattenkvalitet

Mycket gör vi redan men får ett nytt perspektiv på !y g y p p p



2 Är åtgärdsbetinget kostnadseffektivt ?2. Är åtgärdsbetinget kostnadseffektivt ?
Vilka miljöförbättringar förväntar VD/VM uppnå med åtgärderna ?

God status i så många vattenförekomster som möjligt !

Vilka kostnader förväntar VD/VM att åtgärderna medför ?g

Kostnader för tidigare förorening mm av vatten som är
”uppskjutna” får nu ”tidigareläggas” inför EU:s måldatum 
20152015.

Länsstyrelserna behöver mer personal för t ex ompröv-
ningar men vi kan komma långt med omprioriteringar och 

d t ä d d b fi tli t k k d lmed smart användande av befintligt kunskapsunderlag 
(detta kan också verksamhetsutövare göra !)

Är kostnadseffektiviteten rimlig ?g
Ja, rimligheten prövas i varje enskilt fall, dels vid 
prövning, dels vid tillsyn. Ex jordbruk/industri.  Ex modellering o kompl. 
kartläggning



3a Hur tänker sig myndigheten3a. Hur tänker sig myndigheten 
genomföra åtgärdsbetinget ?g g g
Med ett tvärsektoriellt förhållningssätt;
• För in vattenförvaltning i VP för alla länsstyrelsens 

verksamhetsområden som påverkar vattenkvalitet,  
t ex e
– prövning, omprövning o tillsyn enligt MB 
– samråd och granskning enligt PBL av DP o ÖPg g g
– information och rådgivning  
– styr Greppa näringen, LOVA-, LBP- mfl bidrag till 

mark och åtgärder id atten med måttlig ellermark och åtgärder vid vatten med måttlig eller 
dålig status 

forts



3b Hur tänker sig myndigheten3b. Hur tänker sig myndigheten 
genomföra åtgärdsbetinget ?
• Miljösamverkan Sverige och regionalt

www.miljosamverkansverige.se – vi har redan börjat !j g j

• Komplettering, modellprojekt, uppföljningKomplettering, modellprojekt, uppföljning
och utvärdering inför nytt VD-beslut 2015

• Förbättrat planeringsunderlag för prioritering• Förbättrat planeringsunderlag för prioritering
• Tillsynsvägledning
• Stimulera vattenråd• Stimulera vattenråd. Beskriv



4 Finns det juridiska ekonomiska personella etc4. Finns det juridiska, ekonomiska, personella etc 
flaskhalsar som kan begränsa implementeringen ?

Ja, men vi fokuserar på möjligheterna att 
genomföra den ordinarie verksamheten med
nya perspektiv på  vatten.
Mycket kan tveklöst åstadkommas enkelt ochy
kostnadseffektivt, det vet vi redan nu ! Ex våtmarker

Hinder hanteras i utredningar, budgetäskanden,g , g ,
med kompetensutveckling och med förbättrade
underlag för kommande revideringar avunderlag för kommande revideringar av
statusklassning och MKN.



5. Vilka kommer att påverkas av myndighetens p y g
åtgärdsbeting och hur kan de förväntas bli 
påverkade ?

Alla som idag påverkas av länsstyrelsernas 
verksamhet.
Nya data i bl a www.viss.lst.se ger bättre möjligheter
för verksamhetsutövare att bereda ansökningar och 
förutse villkor mm
Påverkan sker genom beslut enligt befintliga lagar t ex
miljöbalken.j
Exv.ny verksamhet vid vatten, nytt underlagsmtrl för MKB 



Uppdraget i EU:s vattendirektiv att nå god vatten-
k lit t i ll tt fö k t till 2015 ( klkvalitet i alla vattenförekomster till 2015 (exkl
undantag) är mycket stort.  
Alla behöver göra något och många aktörer
behöver samverka mer än idag. 
Åtgärder behövs från riksdag, regering, centrala
verk, regionala myndigheter, kommuner, vattenråd
och andra organisationer samt enskilda. 

Tillsammans kan vi åstadkomma god vattenstatus !



Tack för er uppmärksamhet !Tack för er uppmärksamhet !
Anne-Li Fiskesjö Länsråd vid Länsstyrelsen i Kalmar län tillika 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistriktVattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt     
391 86 KALMAR

Telefon 0480-82102, mobil 0702 – 038122

anne-li.fiskesjo@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelserna.se

www.vattenmyndigheterna.se





VattendelegationernaVattendelegationerna
Leds av respektive läns landshövding.
Ö i l d öt ä t t fö ö i iÖvriga ledamöter är representanter för övriga i
distriktet ingående län och verksamheter. I vatten-

Övattendelegationen för Södra Östersjöns vatten-
distrikt ingår tio ledamöter som förordnats av
regeringen. Ledamöterna representerar länssty-
relserna i E, F, G, I och M län samt därutöver LRF,
Linköpings universitet, egen skogsbruksföretagare
samt en kommunpolitiker.p
Vattenvårdsdirektören är föredragande. 


