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Vattenförvaltningens mål - God status 
2015 2021 20272015, 2021, 2027

• Beskriva vattenförekomsterBeskriva vattenförekomster
• Hur mår vattnen?
• Vad påverkar?• Vad påverkar?
• Hur borde de må?
• Vilka åtgärder kan göras?• Vilka åtgärder kan göras?
• Behövs undantag?
• Tidsundantag mindre stränga krav?• Tidsundantag, mindre stränga krav?



Är detta det nya vattensverige?

med flera…med flera



k ifFöreskrifter om 
kvalitetskrav för 
vattenförekomstervattenförekomster 
i distriktet 08FS 
2009:81



Länsstyrelser 
som är vattenmyndighet
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Från åtgärdsprogram till konkret åtgärd
- så samverkar olika aktörerså samverkar olika aktörer



Myndigheters och kommuners återrapportering 
till vattenmyndigheten för genomförandet avtill vattenmyndigheten för genomförandet av 
åtgärdsprogrammet 

Vad hände under 2010?



28 Länsstyrelserna behöver göra

Exempel:

28. Länsstyrelserna behöver göra 
en översyn och vid behov verka 
för omprövning av befintliga p g g
tillståndspliktiga verksamheter, 
enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, 
ilk k h i k åvilka kan ha en inverkan på 

vattenmiljön, särskilt i områden 
med vattenförekomster som intemed vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status eller 
god kemisk status. 



Länsstyrelsery

Bedömning om de administrativa 
åt ä d bli ti 2012åtgärderna blir operativa 2012



Exempel:

34. Kommunerna behöver 
inrätta vattenskyddsområden

d fö k ift fömed föreskrifter för 
kommunala dricksvattentäkter 
som behövs för 
dricksvattenförsörjningen, så 
att dricksvattentäkterna 
långsiktigt bibehåller en godlångsiktigt bibehåller en god 
kemisk status och god 
kvantitativ status. 



Kommuner

Bedömning om de administrativa
åtgärderna blir operativa 2012



Myndigheter



Sammanfattning av 2010 års rapporteringg pp g

• Samordnat vattenarbete är efterfrågat
G llt d ilj ätt i i i h fö• Generellt en god vilja sätta sig in i och genomföra 
åtgärderna 

• Många ännu i planeringsstadiet• Många ännu i planeringsstadiet
• Sverige riskerar att inte nå miljökvalitetsnormerna 

med nuvarande åtgärdsarbete, brister ig
– ekonomiska resurser 
– kunskaper att genomföra åtgärder

ansvarsfördelning och samarbete mellan– ansvarsfördelning och samarbete mellan 
myndigheter/kommuner



Vad pågår just nu inom länsstyrelserna 
/VM?/VM?
• Förberedelse för återrapportering av 2011 års 

i tinsatser.
• Förberedelse av interimsrapporteringen till 

Kommissionen 2012 av genomförda åtgärderKommissionen 2012 av genomförda åtgärder.
• Förberedelse och förbättringar av förvaltningscykel II;

ä kilt f k å häll k i k k ksärskilt fokus på samhällsekonomiska konsekvenser 
av förslag på åtgärder
förbättrad tillgång till dataförbättrad tillgång till data,
kvalitetssäkra statusklassning,
anpassad miljöövervakninganpassad miljöövervakning



Östersjöstrategin och vattenmyndigheterna/lst
• Ett regeringsuppdrag till vattenmyndigheterna/lst
• Ett samordnat svar till departementet 

Lä t l bild k fö tt å ål• Länsstyrelsernas bild av samverkan för att nå målen 
för både inlandsvatten och hav. Åtgärderna görs på 
land.

• De olika organisationernas delaktighet i projekt; bl a
MOMENT-projektet p j
Hav möter Land (Interreg)
Living Baltic Sea project (Interreg)
WAB, Wetlands, Algae, Biogas, (EU-projekt)


