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Disposition

Bakgrund

Vad har gjorts?

Vad händer nu?Vad händer nu?

Vår roll?

In an age when man has forgotten his origins, water has become the victim of his 
indifference. ( fritt från  R Carson)



Bakgrund

Ramdirektivet för vatten 2000

Vattenförvaltningsförordningen 2004

Etablering av vattenmyndigheternaEtablering av vattenmyndigheterna 
2004/2005

Rapportering 2003/2005Rapportering 2003/2005



Vad har gjorts?gj



Vad har gjorts?gj

Tillstånd och mål

50 % av sjöar och50 % av sjöar och 
vattendrag och 80% av 
kustvattnet uppnår ej 
god status!

Många undantag men få g g
sänkta krav!



Vad har gjorts?

Åtgärdsbehov

gj



Vad har gjorts?

Kostnad och ansvar

gj



Vad har gjorts?
Samverkan

gj
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Vad har gjorts?

Rapportering

gj

Rapportering

Grön Samråd genomfört och FP fastställdGrön – Samråd genomfört och FP fastställd  
Orange – Samråd genomfört men FP ej fastställd
Blå – Samråd pågår 
Lila – Samråd delvis påbörjatLila Samråd delvis påbörjat
Röd – Samråd ej påbörjat 



Vad händer nu?

Miljöövervakning

Arbetsprogram

MiljökvalitetsnormerMiljökvalitetsnormer

Kartläggning och analys

Åtgärdsprogram

SamverkanSamverkan



Vår roll? 
Nya förutsättningar

di h t- ny myndighet

- integrering med andra direktiv

- integrering med andra strategier

ny lagstiftning- ny lagstiftning

- återkoppling/utvärdering EU

- ny länsstyrelsestruktur

- rättspraxisrättspraxis



Vår roll? 

- Delta internationellt 

S d ti llt- Samordna nationellt

- Samordna regionalt/lokalt

- Hantera principiella frågor

Utveckla verktyg/stöd- Utveckla verktyg/stöd

- Bedriva uppföljning/ åtgärdsrapportering

- att samverka och att serva



Tack!Tack!

www.vattenmyndigheterna.sey g

In vino veritas, in aqua sanitas


