
”Mälarregionen”

Vattenmyndigheten 

för Norra Östersjöns vattendistrikt



37 000 km2

2 900 000 inv

7 Län

71 Kommuner

13 Huvudavrinningsområden

4060 Sjöar

126 Kustbassänger

334 Grundvattenförekomster

Norra Östersjöns vattendistrikt
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2. GRUNDVATTEN

2.1 Första karakterisering

Medlemsstaterna skall genomföra en första karakterisering av alla grundvattenförekomster för att bedöma deras användning och i vad mån det finns risk för att de inte uppfyller målen för varje 

grundvattenförekomst enligt artikel 4. Vid denna första karakterisering får medlemsstaterna sammanföra grundvattenförekomsterna i grupper. I denna analys kan befintliga hydrologiska, geologiska, pedologiska 

markanvändnings-, utsläpps-, uttags- och andra data användas, men den skall identifiera

. grundvattenförekomstens/-förekomsternas lokalisering och gränser,

. den påverkan som varje grundvattenförekomst kan komma att utsättas för, däri inbegripet

. diffusa föroreningskällor,

. punktkällor för föroreningar,

. uttag,

. konstgjord infiltration,

. den allmänna karaktären hos överliggande skikt i det tillrinningsområde från vilket grundvattenbildningen

sker,

. de grundvattenförekomster som har direkt beroende ytvattenekosystem eller terrestra ekosystem.

2.2 Ytterligare karakterisering

Efter denna första karakterisering skall medlemsstaterna genomföra en ytterligare karakterisering av de grundvattenförekomster eller grupper av förekomster som identifierats vara utsatta för risker för att göra en

mer noggrann bedömning av vad dessa risker innebär och att fastställa sådana åtgärder som krävs enligt artikel 11. Denna karakterisering skall därför innefatta relevanta uppgifter om konsekvenserna av mänsklig

verksamhet och, om det är relevant, uppgifter om

. geologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet utsträckning och typ av geologiska enheter,

. hydrogeologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet hydraulisk konduktivitet, porositet och inneslutning,

. karakteristika för de ytliga avlagringarna och jordarna i det tillrinningsområde från vilket grundvattenbildningen sker, inbegripet tjocklek, porositet, hydraulisk konduktivitet och absorptionsegenskaper för dessa

avlagringar och jordar,

. stratifieringskarakteristika för grundvattnet inom grundvattenförekomsten,

. en inventering av de förbundna ytsystem, inbegripet terrestra ekosystem och ytvattenförekomster, somgrundvattenförekomsten är dynamiskt förbunden med,

. uppskattningar av riktningar och vattenutbytesgrad mellan grundvattenförekomsten och de därmed förbundna ytsystemen, och

. tillräckliga uppgifter för att beräkna det långfristiga årsgenomsnittet för den totala grundvattenbildningen,

. karakterisering av grundvattnets kemiska sammansättning, inbegripet angivande av bidragen från mänsklig verksamhet. Medlemsstaterna får använda typologier för karakterisering av grundvatten när de 

upprättar denaturliga bakgrundsnivåerna för dessa grundvattenförekomster.

2.3 Översyn av de konsekvenser som mänsklig verksamhet har för grundvattnet

För sådana grundvattenförekomster som överskrider gränsen mellan två eller flera medlemsstater, eller för vilka det vid den första karakteriseringen enligt punkt 2.1 ovan fastställdes att det finns risk för att de inte 

uppfyllerde mål som fastställts för varje förekomst enligt artikel 4, skall, om det är relevant, följande information samlas in och bevaras för varje grundvattenförekomst:

a) Lokaliseringen av punkter i grundvattenförekomsten som används för uttag av vatten med undantag av

. punkter för uttag av vatten som ger mindre än 10 m3 per dag i genomsnitt, eller

. punkter för uttag av vatten avsett som dricksvatten och som ger mindre än 10 m3 per dag i genomsnitt eller betjänar mindre än 50 personer.

b) Det genomsnittliga uttaget per år från sådana punkter.

c) Den kemiska sammansättningen hos det vatten som tas ut från grundvattenförekomsten.

d) Lokalisering av punkter i grundvattenförekomsten dit vatten tillförs direkt.

e) Storleken på tillflödet vid sådana punkter.

f) Den kemiska sammansättningen av det vatten som tillförs grundvattenförekomsten.

g) Markanvändningen i det eller de tillrinningsområden som grundvattenbildningen sker ifrån, inbegripet föroreningar och antropogena förändringar i tillflödeskarakteristika, till exempel avledning av regnvatten

och avrinning genom marktätning, konstgjord infiltration, uppdämning eller dränering.

2.4 Översyn av förändringarnas konsekvenser för grundvattennivån

Medlemsstaterna skall även fastställa för vilka grundvattenförekomster det enligt artikel 4 kan fastställas mindre stränga mål efter det att följande effekter på förekomstens status har beaktats:

i) Ytvatten och därmed sammanhängande terrestra ekosystem.

ii) Vattenreglering, skydd mot översvämningar och markdränering.

iii) Mänsklig utveckling.



EU:s ”Vattendirektiv” 

EU:s ”Vattenrelaterade direktiv” 
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Vattendirektivets portal

”Vatten 

är ingen vara vilken som helst, 

utan ett arv som måste skyddas, 

försvaras och behandlas som ett 

sådant”



a) hindra ytterligare försämringar och skydda och 
förbättra statusen hos akvatiska ekosystem, och 
anslutande terrestra ekosystem och våtmarker 

b) främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett 
långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser, 

c) ökat skydd och förbättring av vattenmiljön -
särkilda åtgärder mot prioriterade ämnen,

d) säkerställa en minskning av förorening av 
grundvattnet och förhindra ytterligare förorening,

e) mildra effekterna av översvämning och torka

Syftet - en ram för skyddet av 

ytvatten, kustvatten och grundvatten



Gemensamt genomförande - organisation

Europeiska Vattendirektörer

Strategisk koordinations grupp Jordbruk

Agenda 21

Berörda aktörer, NGOs, forskning,,

Prioriterade 

ämnen

Grundvatten

Rapportering

WG IMPRESS

WG HMWB

WG REFCON

WG COAST
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Vattenförvaltning under uppbyggnad !?



Skogsvårdslagen

Miljöbalken

Plan- o 

bygglagen

Väglagen

Vattenförbund, Vattenägare, Vattenrättsägare, ….

VA-

lagen

Banlagen

Domstolar Kommunen

Skogsstyrelsen

Vägverket Länsstyrelsen

NV

Banverket 

Regeringen

Fiskelagen

Fiskeriverket

Sjöfartsverket

Lag Farled, hamn

Räddn.verket 

Boverket 

Räddn 

lagen

Jordb.V

”Vattenlagar” och aktörer



Sveriges strategi för hållbar utveckling
Vatten-

DIREKTIV

Vatten-

förvaltning



Skogsvårdslagen

Miljöbalken
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram

Väglagen Banlagen

MB naturskydd
NP, NR, N2000, strandskydd

Vattenförvaltning
God ekologisk/kemisk status, Inget vatten får försämras, Undantag

Kalkning

Miljökvalitetsmålen
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Grundvatten av 

god kvalitet, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö

MB Vattenskydd 

MB miljöskydd
Utsläpp, fysisk påverkan

Fiskelagen
Fiskevård, utplantering 

m m

VA - lag Lag Farled, hamnMB Vattenverksamhet
Vattenuttag, reglering, dikningar, 

hydrologi m m, -

vattenägare/vattenrättsägare 

Räddn lagen
Samhällssäkerhet 

vid Översvämning

Jordbruk 
jordbruksstöd och påverkan, 

nitratdir, bekämpn medel,

Miljömålsrådet,

Riksdag, Regeringen

EU Kommissionen 

Regeringen

Övervakning

Plan- o 

bygglagen
Öp, dp, bygglov

Vatten – system och struktur



Deltagande InformationKonsultation

” Medlemsstaterna skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda 

parter i genomförandet av detta direktiv, särskilt när det gäller att utarbeta, se 

över och uppdatera förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten. 

Medlemsstaterna skall för varje avrinningsdistrikt offentliggöra följande, som 

skall göras tillgängligt för kommentarer från allmänheten, …..”

Informera-konsultera-samråda



Samverkansnivåer för Vattenmyndigheten

Nationellt

Distriktet

Avrinningsområden

Dep
NV

SGU

JordVBoV

SLU
SMHI

SKL
Sv Vatten

LRF

VM

Samordning mellan länsstyrelser och 

VM och de fem distrikten.  

Samordning mellan länsstyrelserna, 

kommuner och andra aktörer ”Vattenråd”

SkogsS

Avstämning/samordning på nationell nivå

Lst

FiskV

m fl



Samverkansstruktur

Vattenmyndighet

Berednings-

sekretariat/Lst
”Vattenråd”

Referens

-grupp

Arbetsgrupp ArbetsgruppArbetsgrupp Arbetsgrupp

Distrikt

ARO

Lokalt

Samråd

Dialog Dialog



Lst

Lst

Lst

Lst

Distriktet 

Referensgrupp

Avrinningsområde

Län

Distrikt

Samråds-

grupper

Samråds-

grupper

Samråds-

grupper

Samråds-

grupper

Allmänhetens deltagande



Länsstyrelserna

Vatten-

myndigheterna

Kommuner

Vattenförbund m fl

Webb GIS

Centrala 

datavärdar

Allmänhet, 

NGO

Allmänhetens deltagande

http://www.naturvardsverket.se/index.html


”Water Framework Directive”

5 kap Miljöbalken

– Miljökvalitetsnormer & Åtgärdsprogram

Förordning med Länsstyrelseinstruktion

Förordning om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön

Vattendirektivet i svensk lagstiftning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000

om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område



Vattenmyndigheterna placerade 

vid länsstyrelserna i:

Norrbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Kalmar län

Västra Götalands län

5 vattendistrikt



Vattendelegation

Mats Svegfors Ordförande, Länsstyrelsen Västmanland

Arne Gustafsson SLU

Barbro Grönberg Länsstyrelsen Uppsala län

Cathy Hill Länsstyrelsen Stockholms län

Lars Östring Länsstyrelsen Örebro län

Åsa W Broberg Länsstyrelsen Södermanlands län

Kansli

Lennart Sorby, Johannes Sandberg, Erik Lundborg

Vattenmyndigheten

Norra Östersjöns vattendistrikt



Vattenförvaltning = 

Integrerad vattenplanering och förvaltning

Grundvatten och Ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten)

Avrinningsområdesgränser styr (ej administrativa gränser)

God vattenstatus (kemisk, ekologisk/kvantitativ)

Kraftigt modifierade vatten (God ekologisk potential)

Miljö- och samhällsintressena vägs samman

Inget vatten får försämras!



Vattenförvaltning

Miljömål / 

Miljökvalitetsnormer

ÅtgärdsprogramGenomförande

Uppföljning och 

övervakning

Analyser och kartläggning

Förvaltningsplan

6 års cykel

Rapportering



Tidplan

• God ekologisk och kemisk vattenstatus2015

• Påbörja och genomföra åtgärder

• Prispolitik med kostnadstäckning
2010

• Förslag till Förvaltningsplan med kvalitetskrav 

och åtgärdsprogram
2008

• Fördjupad kartläggning

• Översikt av väsentliga frågor
2007

• Övervakningsprogram

• Arbetsprogram
2006

• Beslut om Förvaltningsplan med kvalitetskrav 

och Åtgärdsprogram
2009



Indelning i ytvattenkategorier

Indelning i typområden

Avgränsning av ytvattenförekomster

Fastställande av referensförhållande

Statusklassning

Fastställande av påverkan

Riskanalys
Bedömn av risken att god ekolog. status/potential ej uppnås

Vatten med måttlig status el sämreVatten med god status

- Kraftigt modifierade 

vatten

- Särskilda vatten-

förekomster

- Vatten med tidsfrist

Undantag

Ekonomisk 

analys

Operativ övervakning

Åtgärdsprogram

Kontrollerande övervakning

Påverkansbedömning
- Kvantifiering av miljökonsekvenserna av påverkan

Vattenförvaltningens delmoment







God ytvattenstatus

– God ekologisk status = nära naturliga förhållanden

– God kemisk status = miljökvalitetsnormer för 

prioriterade ämnen (miljögifter) innehålls

God grundvattenstatus

– Särskilda kvantitets- och kvalitetskrav är uppfyllda

Vattenstatusen får inte försämras

Miljömål - Miljökvalitetsnormer



1 § Varje vattenmyndighet skall fastställa kvalitetskrav 

för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster 

och skyddade områden i vattendistriktet.

2 § Kvalitetskraven för ytvatten skall fastställas så att 

tillståndet i ytvattenförekomster inte försämras och 

så att alla ytvattenförekomster, utom de som 

förklaras som konstgjorda eller kraftigt 

modifierade, senast den 22 december 2015 uppnår 

god ytvattenstatus enligt bestämmelserna i bilaga V 

i direktiv 2000/60/EG.

Miljökvalitetsnormer



Vattnets biologiska, fysikaliskt-kemiska 

och hydromorfologiska (påverkan på 

vattnets väg och flöde) förhållanden 

ska i stort överensstämma med 

naturliga förhållanden.

Vad är God ekologisk vattenstatus?



För att ett vatten ska ha god kemisk 

status får det inte ha högre halter av 

förorenande ämnen än vad som anges i 

vattendirektivets bilaga 9 eller i 

direktivet för prioriterade giftiga 

ämnen.

Vad är God kemisk status?



Vattenförekomster -

dricksvattentäkter

Ca 3 500 SGU

m fl

Fiskevatten 28 NV

Skaldjur 14 Västra Götaland

Badvatten 774 NV

Avloppsvattenkänsliga 2 NV

Nitratkänsliga 4 Jordbruksverket

Natura 2000 Ca 1 000 NV

Register över skyddade områden



Mindre stränga miljömål kan godtas om 

förhållandena är sådana att det är omöjligt eller 

orimligt dyrt att uppnå god status. Undantag kan 

endast göras utifrån särskilda  kriterier

För konstgjorda och kraftigt modifierade 

vattenförekomster gäller:  God ekologisk 

potential och god kemisk status

Viss möjlighet till förlängning av tidsplanen efter 

2015 på grundval av klara och tydliga kriterier

Särskilda vattenförekomster



Konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster

Tidsbegränsade undantag

Permanenta undantag för särskilda vattenförekomster

”Särskilda vattenförekomster” definieras:

De är enligt den karakteriseringen som ska genomföras,  

Vattenförekomster som är så påverkade av mänsklig 

verksamhet eller deras naturliga tillstånd är sådant att 

uppnåendet av miljömålen skulle vara omöjligt eller 

oproportionerligt dyrt 

”Undantagsparagraferna ”
vattendirektivet – artikel 4.3 – 4.7



Tillfällig försämring av vattnets status

Undantag för nya verksamheter m.m.
När uppnåendet av direktivets mål (god grundvattenstatus, god ekologisk status eller, i förekommande fall, god ekologisk 

potential) försvåras av följder av ”nya modifieringar” i en ytvattenförekomsts fysiska karakteristika. (Här avses 

vattenverksamheter, dvs. verksamheter som har en mer direkt fysisk påverkan på vattenmiljön, exv                                     

sänkning av vattennivån, förändringar i strömfåran i ett vattendrag etc.).

Om en försämring från hög status till god status hos en ytvattenförekomst inte förebyggs och detta är en följd av ”nya 

hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter”. (Här finns ingen begränsning till vattenverksamheter).

- alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status, 

- visas att de allmännyttiga ändamål som ovan nämnda modifieringar eller förändringar av vattenförekomsten skall 

medföra, av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader, inte kan uppnås på något annat sätt som skulle 

vara ett betydligt bättre alternativ för miljön,

- skälen till ovan nämnda modifieringar eller förändringar vara av ett allmänintresse av större vikt, och/eller

- fördelarna med de nya modifieringarna eller förändringarna för människors hälsa, för vidmakthållandet av människors 

säkerhet eller för en hållbar utveckling, väga tyngre än fördelarna för miljön och samhället med att uppnå målen 

enligt direktivets artikel 4.1.

”Undantagsparagraferna ”
vattendirektivet – artikel 4.3 – 4.7



• Åtgärdsprogrammen baseras på kartläggningen, 

analysen och kvalitetskraven – Samrådskrav.

• Åtgärdsprogrammen skall ange de åtgärder som 

behövs för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

• Genomförande av myndigheterna enl miljöbalken 5 

kap 8 §.  - - ”Myndigheter och kommuner skall 

inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som 

behövs enligt åtgärdsprogram som fastställts 

enligt 5 §”.

Åtgärdsprogram för God vattenstatus



5 § Ett åtgärdsprogram för vattendistrikt skall bl.a. innehålla

1. åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden……,

2. åtgärder för att …. omprövning av tillstånd till eller villkor 

för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,

3. åtgärder … upptäcka/beivra brott ….till skydd för vatten,

4. åtgärder …. reglera diffusa utsläpp av förorenande ämnen,

5. åtgärder … förebygga eller begränsa att föroreningar till 

grundvatten,

6. åtgärder för att motverka alla andra konsekvenser för 

vattenmiljön, 

7. de föreskrifter som behövs för att övriga åtgärder skall 

kunna genomföras.

Åtgärdsprogram för God vattenstatus



Hoten

Övergödning – Stort

Försurning – Begränsat

Miljögifter- okänt

Främmande arter – ökande?

Fysisk störning – Stort

Exploatering – Stort

Fragmentering – Stort



P N

Övergödningsbelastning



P N

Övergödningens källor











Problemet Mälaren?



Miljökvalitetsnormer

Åtgärdsprogram

Miljöbalken

PBL

Infrastruktur lagar VA-Lag

Fiskelagen

Vattenförvaltningen – MKN o Åtgärder



Vattenmyndighet

Länsstyrelse

Kommun

Myndighet ”Allmänhet”

”Allmänhet”

Samråd och samverkan

Myndighetsutövning



Vad är på gång ?

➢Allmänna råd och föreskrifter

➢Kartläggning och analys

➢Miljöövervakning

➢Miljökvalitetsmål

➢Åtgärdsprogram

➢Information/t ex vattenkartan



www.vattenportalen.se

vattenmyndigheten@u.lst.se

www.vattenmyndigheterna.se









Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges 

vatten – sammanfattande rapport

Rapportering 22 mars 2005 enligt EU:s

ramdirektiv för vatten (2000/60/EG)

YTVATTEN

GRUNDVATTEN

Rapport till EU 

– Preliminär bedömning



Vattendirektivet - Syfte

Säkra skydd av vattendrag, sjöar, kustvatten 

och grundvatten genom att  

✓Främja uthålligt användande

✓Skydda och förbättra vattenmiljön

✓Reducera föroreningar av grundvatten

✓Reducera effekterna av översvämning 

resp torka

✓Förebygga försämring

✓Bidra till att uppfylla internationella avtal





Äntligen Vattenförvaltning……………

Kommuner! 

Knö er in, dörra e öppen!



Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

(SFS 2004:660)

2 kap 4§: Vattenmyndigheten skall planera sitt arbete enligt 

denna förordning så att det möjliggör och uppmuntrar till 

deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på 

vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut om 

kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram………

skall myndigheten samråda med de myndigheter, 

kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och 

enskilda som berörs av beslutet.



”…..alla som berörs….”

• Kommuner

• Kraftbolag

• Industrier 

• Markägare

• Vattenägare 

• Vattenrättsägare

• Vattenvårdsförbund / 

Vattenförbund 

• Fiskare/ 

Fiskevårdsföreningar

• Lokala naturföreningar

• Hembygdsföreningar

• ”Allmänheten”



3 kap 5§; Om vattenmyndigheten begär det, 

skall kommuner ge in det underlag som de 

innehar och som vattenmyndigheten behöver för 

att fullgöra sina uppgifter. 

(Genomföra beskrivning och analys av distriktet 

samt kartläggning av mänsklig påverkan).

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

(SFS 2004:660)



➢ VA-huvudman (vattenförsörjning, avloppsvatten, 

dagvatten)

➢Miljöbalken tillsyn/prövning (VA, industri, 

avfall, jordbruk, skogsbruk,…….)

➢ Planering enl PBL (översiktsplan, detaljplan, 

områdesbestämmelser, bygglov)

➢ Vattenvårdsförbund

➢ Övervakning, miljötillstånd, miljömål

➢Aktör för God Vattenstatus??

Kommunernas uppgifter



Samarbete och samordning

mellan distrikten

➔Data-GIS frågor

➔Samverkan med allmänhet och berörda aktörer; policy

➔Samarbete med centrala verk och myndigheter

➔Fördjupad karaktärisering; miljöövervakning; policys

➔Informationsinsatser



Joakim Pansar, 

Länsstyrelse

n i Stockholms län



”Mälarregionen”

Vattenmyndigheten 

för Norra Östersjöns vattendistrikt



Joakim Pansar, 

Länsstyrelse

n i Stockholms län



Havsvatten 

97%

Sötvatten, 3%

Is och glaciärer

68,7 %

Grundvatten

30,1 %

Ytvatten

0,3 %

Övrigt, 0,9 %

Sjöar 

87 %

Myr, 11 %

Vattendrag, 2 %





Förvandla 

”grönsakssoppa” och ”dressing” 

till ”fjällsjö”!

Informera alla berörda – få till samarbete med vissa

Dokumentera status, fastställa kvalitetskrav, få till åtgärder 

där det behövs, beskriva Vad och Hur i en 

förvaltningsplan och följa upp.

Vattenmyndighetens Uppdrag



Befolkningstäthet



Övergödning kustvatten



Övergödning 

sötvatten



Tillförsel av fosfor



Källfördelning N



Källfördelning P



Överskridande kritisk 

belastning 2015



Metaller sötvatten



Belastning av 

Cd, Cu och Zi



Riskbedömning 

kvicksilver



Kraftigt modifierade vatten



Påverkan – Dammar



Påverkan –

strandnära byggnader



Några sjöar, vattendrag, kustområden och 

grundvatten är

för feta (övergödning)

för magra (försurning, gifter)

för tyglade (fysiska förändringar, 

dåliga biotoper)

Vad är problemet?





Örebro län:

8 huvudavrinnings-

områden

283 mindre 

avrinnings-

områden

Hur ser övergödningen ut i Örebro län? 



Punktkällor – fosfor



Punktkällor – kväve



Enskilda avlopp – utsläpp



Jordbruksmark – utsläpp



Skogsmark – utsläpp



a) hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra
statusen hos akvatiska ekosystem, och anslutande terrestra 
ekosystem och våtmarker 

b) främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd 
av tillgängliga vattenresurser, och

c) eftersträva ökat skydd och förbättring av vattenmiljön - särkilda 
åtgärder mot prioriterade ämnen,

d) säkerställa en gradvis minskning av förorening av grundvattnet och 
förhindra ytterligare förorening, och

e) bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka

Syftet - en ram för skyddet av 

ytvatten, kustvatten och grundvatten



• Utse VM 5 kap MB, Länsstyrelseinstruktionen (Riksd, reg)

• Kartläggning Fo om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VM/Lst)

• Skyddade omr - ” - (VM/Lst)

• Ekon. analys - ” - (VM/Lst)

• Övervak. Prog - ” - (VM/Lst)

• Miljömål/MKN - ” - (VD/Lst)

• Åtgärdsprogram - ” - (VD/Lst)

• Förvaltningsplan - ” - (VD/Lst)

• Prispolitik ??                                                             (Riksd, reg)

• Genomföra åtgärder MB, PBL, VägL m m (Lst, kommun, VV m fl)

Vattendirektivet i svensk lagstiftning



Riksdag & Regering

Regionalt - Länsstyrelserna 21

Lokalt - Kommuner 290

Nationellt - NV & SGU

Vattenvårdsförbund, markägare, 

vattenrättsägare, NGO…..

Lagar & Ekonomi

Föreskrifter, vägledning

Operativt, myndighet, 

analys, samråd

Myndighet - miljö & 

planering

Civila rättigheter & 

skyldigheter

Beslut MKN, ÅP & FPRegionalt – VM 5

Svensk vattenorganisation



Vattenmyndigheten 

samordnar arbetet i hela distriktet

fastställer miljökvalitetetsnormer, åtgärdsprogram och 

förvaltningsplaner

Länsstyrelserna 

svarar inom deldistrikt för

bildande av samrådsgrupper för delavrinningsområden, 

förslag till miljömål, åtgärds- och förvaltningsplaner, 

miljöövervakningsprogram, information

Vattendistrikt och förvaltning



• Bakgrundsbeskrivning

insamling, lagring, 

sammanställning och 

spridning av information över 

vattenförekomster och 

förhållanden i Sverige.

• Rapportering till EU ska ske i 

form av databaser och digitala 

kartskikt, Geografiska 

informationssystem (GIS).

Kartläggning och analys



Vattenområden



Kategori-indelning, 

Typifiering,

enligt system B

Referensförhållande,

enligt bilaga II

Statusklassning, 

enligt bilaga V

Karakterisering av vattenområden



Försurning

Endast 

sötvatten

Syre  

O2

Salthalt Ej kust

NaCl
Näring

N P
Temp Förorenande 

Ämnen

Prioriterade 

ämnen

Plankton Växter

Bottenfauna Fisk

Ej kust

Hydrologi

Endast 

sötvatten

Morfologi

Kontinuitet

Endast

floder

Biologiska

Fysikalisk-kemiska

Hydromorfologiska

Kvalitetsfaktorer



Typning - princip



Kategori-indelning, 

enligt bilaga II

Typifiering,

enligt system B

Referensförhållande,

enligt bilaga II

Sjöar Vattendrag

Kust
Övergångs

vatten

Statusklassning, 

enligt bilaga V

HMWB AWB

Karakterisering - statusklassning



Kategori-indelning, 

enligt bilaga II

Typifiering,

enligt system B

Referensförhållande,

enligt bilaga II

Statusklassning, 

enligt bilaga V

Fastställande 

av påverkan

Bedömning av miljökonsekvenser

Bedömning av miljökonsekvenser



Karttjänster Vatten 

via SDE-databas SMHI Vatten-

förekomster

Metadataregister

Karaktäriserings

databas

DMN

Elfiskeregister

Nat. datavärd

Datavärd MÖV

data

Rapportering

till NV/EU

LstGIS

SCB

NV - Register

Skyddade områden
KartoGIS

WebOGIS

ArcMap

Vattenkartan

Principskiss dataflöden



Karakteriseringsdatabas WFD



Karakteriseringsdatabas WFD
Grundformulär öppnas från vattenkartan eller webben











• Kontrollerande övervakning: Ska ge en 

sammanfattande beskrivning av statusen på vatten i Sverige. 

• Operativ övervakning: Ska beskriva miljöstatus i de 

vatten som inte uppnår målen för god vattenstatus eller där det 

finns risk att de inte uppnås. 

• Undersökande övervakning: t.ex. vid olyckor eller 

där orsaken är oklar varför inte miljömål/normer inte uppfylls.

Övervakning av vattenstatus



• Förvaltningsplaner för varje vattendistrikt ska 

upprättas till 22 dec 2009.

• De ska bl a innehålla uppgifter om:

– Hur det ser ut (t.ex. hur många sjöar, var ligger 

de, hur djupa är de etc)

– Hur det står till (vilken status har vattnen och 

vilka utsläpp är det)

– Vad som har gjorts och,

– Vad som planeras att göra d.v.s. Åtgärdsprogram

Förvaltningsplan för vattendistrikt



• Arbetsprogram 2006

• Översikt av väsentliga frågor 2007

• Förslag till Förvaltningsplan 2008

- Allmän beskrivning, betydande påverkan, skyddade 

områden, övervakningsprogram, kvalitetskrav, ekonomisk 

analys, åtgärdsprogram, återvinning av kostnader, 

dricksvatten, vattenregleringar, punktkällor, utsläpp 

grundvatten, prioriterade ämnen, olycksrisker, åtgärder 

kring dåliga vatten, åtgärder för marina vatten, samråd…

Steg mot Förvaltningsplan



W

U

C

AB

D

T

Länsstyrelsen

Vattenmyndigheten

Beredningssekretariat

Kommuner

Andra aktörer

E

Samverkan Norra Östersjöns vattendistrikt 



Höga flöden/höga vattenstånd är inget 

ekologiskt problem.

God ekologisk status kräver friare hydrologisk 

dynamik - naturliga biotoper

Ekologiska vs samhällsekonomiska 

konsekvenser?

Vad är privat resp kommunalt /statligt ansvar?

Vad är problemet?



Svealandskustens tre typområden



Svealands kustvatten

Provtagningspunkter 

för hydrografi och 

näringsämnen inom 

den samordnade 

recipientkontrollen



Svealands kustvatten

Provtagningspunkter 

för bottenfauna

inom den 

samordnade 

recipientkontrollen



Svealands kustvatten

Provtagningspunkter för 

miljögifter inom den 

samordnade 

recipientkontrollen



Svealands kustvatten

Provtagningspunkter för 

bottenvegetation

inom den samordnade 

recipientkontrollen



Svealands kustvatten

Provtagningsstationer 

i 2001 och 2002 års 

synoptiska kartering



Vattendelegationen - 6 st, Ordf Landshövding Mats Svegfors 

Kansli – 3 pers

Länsstyrelserna

Samordnare på länsnivå / sakområden i distrikt

Kommuner Vattenvårdsförbund, organisationer, m fl

Vattenförvaltningens organisation



Fysisk

Förorening

Annan

Ytvattenförekomst

Påverkan

Ytvattenförekomsten

avrinningsområde

Delavrinningsområde

Rapporteringsområde

Huvudavrinningsområde

Vattendistrikt

Modifierat vatten

Övergångvatten

Kustvatten

Sjö

Rinnsträcka

Biologisk

Kemisk

Ytvattenstatus

Databegrepp och vattenförekomster



Ekologisk status?

1. Avgränsning av 

vattenförekomster

2. Typindelning 3. Utvärdera 

biologiska och 

vattenkemiska data 

(6. Identifiera belastning)

7. Preliminär bedömning 

av ekologisk status 

4. Fältundersökningar  

5. Referensförhållanden8. Övervakningsprogram

Kartläggning - Arbetsgång



Lst samverkan Lst VM VD

2005-06 tf överv prog 28/2 2006 Fö överv prog 2/4 2006 Remiss överv prog 22/12 2006 Beslut Överv prog

strategi, stn, parameter

2005-07 tf kartläggn 28/2 2007 Fö kartläggning 2/4 2006 Remiss kartläggn 22/12 2006 Beslut Viktiga frågor

At risk, utkast MKN

2005-08 tf MKN, ÅP 28/2 2008 Fö MKN, ÅP 22/12 2008 Remiss MKN 22/12 2009 Beslut FVP, MKN, ÅP

ÅP, FVP

Vattenförvaltning - Tid och produkt



Kartläggning

Kalibrering, typning, bedömn grunder → Status

Underlag/databas → Påverkan

Expertbedömning → ”at risk”

Hur skriva? Undantag?

Övervakning

Operativ Kontrollerande

Undersökande (?till ÅP)

Vilka bef stationer? Vad saknas? Stn 

parametrar, metod?

Hur skriva? Guidance, WFDkrav, ID-

nr,

Samverkan

Lst - VVF

Lst - kalk, RMÖ

SGU - grundvatten

Lst -N2000

Lst - Fiske

K:n - badvatten

Samverkan

VVF, 

kommuner, 

vattenrättsägare, 

LRF, 

företag, 

Fiskare, 

Lst, ….

Kartläggning & övervakning



Vatten finns –
överallt – alltid för 

mycket eller för lite!!

Vi är beroende av vatten, 

alltså:
• är vatten en självklar nedärvd rättighet??

• planerar vi efter vatten???

• bygger vi lagstiftning efter det ??



100 40
60

50

25
25

















Vatten
- ett Livsmedel – krav på hälsonivån. 

- en Infrastruktur – anpassning av 

vattnet till mitt/vårt behov genom 

ingenjörskonst. 

- Natur – egenvärde, livsrum, buffert, 

rekreation.



Bad, dusch & tvättning 80

WC 40

Klädtvätt 24

Disk 20

Rengöring 12

Matlagning, dryck 12

Biltvätt 6

Trädgårdsbevattning 6

Användning av vatten
200 l / dag och person



Attitydförändring till vatten

Förr: man skulle bo torrt!
Vattensjukt, försumpat, mygghelvete

Nu: helst vattenskvalp på parketten!
myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, 

öringvatten, biologisk mångfald


















