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Åtgärdsprogram 2009-2015

Åtgärdsprogram 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt

Åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2009 -
2015

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt har beslutat om detta åtgärdsprogram den
15 december 2009, enligt 5 kap 5 § miljöbalken och 6 kap 1 § förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF).

Syftet med åtgärdsprogrammet är att se till att de miljökvalitetsnormer som har föreskrivits
för vattendistriktets vattenförekomster uppfylls senast den 22 december 2015, eller vid den
senare tidpunkt som Vattenmyndigheten beslutat. Vattenmyndighetens beslut om
miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt är kungjort genom föreskrifter i
Länsstyrelsen i Västernorrlands läns författningssamling.

Av åtgärdsprogrammet framgår det vilka åtgärder som behöver vidtas och när samt vilken
myndighet eller kommun som behöver vidta respektive åtgärd. Detta redovisas i kapitel 1.
Åtgärderna avser såväl styrmedel, fysiska åtgärder, planeringsunderlag som stödjande insatser
för att uppnå en effektiv och flexibel vattenförvaltning, vilka även ska utgöra grund för andra
åtgärder.

Åtgärdsprogrammet redovisar åtgärdernas relation till miljöproblemen samt en
konsekvensanalys. Åtgärdsprogrammets mål är att påverka statusen på vattenresurser och
vattenkvalitet.

Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har statusklassificerat alla vattenförekomster och
angett vilka miljöproblem som är orsaken till att vattenförekomsterna riskerar att inte klara
miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet är i huvudsak inriktat mot dessa
vattenförekomster, och det åligger myndigheter och kommuner att genomföra åtgärder för att
klara miljökvalitetsnormerna. För många vattenförekomster behöver myndigheter och
kommuner genomföra kompletterande undersökningar för att klarlägga åtgärdsbehovet.
Vattenmyndigheten konstaterar att det behövs ett omfattande arbete av både myndigheter och
kommuner för att omsätta vattenförvaltningens åtgärdsprogram i operativa åtgärder för att
klara miljökvalitetsnormerna.

Vattenmyndigheten har genomfört en miljöbedömning av åtgärdsprogrammet, enligt 6 kap 11
§ miljöbalken. I miljöbedömningen ingår det en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6
kap 12 § miljöbalken.

Detta beslut har föregåtts av samråd enligt 5 kap 4 § miljöbalken. De synpunkter som har
framkommit under samrådet kring förslagen till åtgärdsprogram och
miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts enligt bestämmelserna i 6 kap 16 §
miljöbalken i en särskild sammanställning (se Särskild sammanställning).
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Läsanvisning - åtgärdsprogram i Bottenhavets
vattendistrikt

Syftet med denna anvisning är att ge läsaren en sammanfattande vägledning för innehållet i de
olika dokumenten som relaterar till åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt och hur
dokumenten hänger ihop.

Var börjar man?

Åtgärdsprogrammet är utformat på distriktsnivå med underlag från olika
huvudavrinningsområden. Åtgärdsprogrammet avser att ge en tydlig bild av bindande uppdrag
till myndigheter och kommuner och möjliga åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna.
Åtgärderna sammanställs ur ett regionalt perspektiv där de tillsammans med
konsekvensanalysen ger en samlad bild av miljöproblemen och kostnaderna för åtgärderna i
vattendistriktet .

Vattendistriktet

För att få en helhetsbild av åtgärdsprogrammet börjar man sin läsning i distriktsdokumentet
för Bottenhavets vattendistrikt. Det inledande kapitel 1 innehåller tidpunkter för när
åtgärderna ska vara påbörjade/avslutade och en numrerad lista av juridiskt bindande åtgärder
riktade till myndigheter och kommuner.

Kapitel 2 beskriver kopplingen mellan uppdragen till myndigheter och kommuner och
möjliga åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Kapitlet innehåller

b en inledande text där Vattenmyndighetens syn på åtgärdsprogrammet redovisas 
b en beskrivning av genomförda och pågående åtgärder i vattendistriktet 
b en beskrivning av det återstående åtgärdsbehovet 
b tabeller för respektive miljöproblem som kopplar ihop åtgärderna i det inledande kapitlet

med exempel på fysiska åtgärder och utredningsbehov. Tabellerna redovisar också de
åtgärder som ingår i konsekvensanalysen. 

b en bedömning av de förväntade effekterna av åtgärderna 

I konsekvensanalysen (kapitel 3) redovisas faktiska kostnader och nyttor i termer av förändrat
miljötillstånd under de år som åtgärdsprogrammet ska genomföras. De skattade effekterna av
åtgärdsprogrammet vägs också mot ett nollalternativ, det vill säga den förväntade
utvecklingen om man avstår från att genomföra programmet och där all verksamhet fortsätter
som tidigare. Slutligen redovisas en sammanfattning av faktiska kostnader och nyttor i termer
av förändrat miljötillstånd under de år som åtgärdsprogrammet ska genomföras (kapitel 4).
Här redovisas också sammanfattande kostnader för pågående åtgärder i Bottenhavets
vattendistrikt. Sist i dokumentet finns en lista som förklarar många av de svåra ord och
begrepp som finns i texterna.

Läsanvisning
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Huvudavrinningsområdet

Den som är intresserad av mer detaljer om åtgärderna i ett visst huvudavrinningsområde kan
läsa om detta i en särskild delområdesrapport. Det finns 8 delområdesrapporter som berör
grundvatten, sjöar och vattendrag och en särskild rapport för Bottenhavets kustvatten.
Delområdesrapporterna beräknas vara tillgängliga från och med den 1 maj 2010.

 Delområde  Huvudavrinningsområden

 Norra Ångermanlands skogsvatten  Leduån (31), Lögdeälven (32), Husån (33),
Gideälven (34), Idbyån (35),  Moälven (36), Nätraån
(37) samt kustavrinningsområdena 30/31 (del av),
31/32, 32/33, 33/34, 34/35, 35/36 och 36/37.

 Ångermanälven  Ångermanälven (38), Gådeån (39), Vapstälven (115)
samt kustavrinningsområdena 37/38 och 38/39.

 Indalsälven  Indalsälven (40), kustavrinningsområdena 39/40,
40/41 samt fjällavrinningsområdet 114/115
(Stjördalselva).

 Ljungan  Selångersån (41), Ljungan (42), Nean (114) samt
kustavrinningsområdena 41/42 och 42/43.

 Hälsinglands skogsvattendrag  Gnarpsån (43), Harmångersån (44), Delångersån
(45), Nianån (46), Norralaån (47) samt
kustavrinningsområdena 43/44, 44/45, 45/46 och
46/47.

 Ljusnan  Ljusnan (48), Göta älv (108), Glomma (113) samt
kustavrinningsområdena 47/48 och 48/49.

 Gästriklands skogsvattendrag  Skärjån (49), Hamrångeån (50), Testeboån (51),
Gavleån (52) samt kustavrinningsområdena 49/50,
50/51, 51/52 och 52/53.

 Dalälven  Dalälven (53) samt del av kustavrinningsområdet
53/54.

I delområdesrapporterna finns mer ingående information om åtgärder för olika miljöproblem.
Vill man veta hur Vattenmyndigheten har bedömt miljötillståndet i en specifik sjö eller i
något närliggande vattendrag finns även information i Vattenmyndighetens databas på nätet,
www.viss.lst.se, eller i vattenkartan, www.vattenkartan.se.

Läsanvisning
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1. Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och
kommuner i Bottenhavets vattendistrikt

För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås krävs att myndigheter och kommuner senast den 22
december 2012 har vidtagit de åtgärder som beslutats i detta åtgärdsprogram. Åtgärderna är
antingen kontinuerliga eller engångsinsatser. I flera fall innebär de krav på utredningar som
ska leda till faktiska åtgärder i vattenförekomster. De faktiska åtgärderna ska leda till att
miljökvalitetsnormerna uppnås senast det år som är angivet i beslutet (2015, 2021 eller 2027)
om miljökvalitetsnormer. De faktiska åtgärderna kan påbörjas med omedelbar verkan, men
det krävs inte att de är fullt ut genomförda den 22 december 2012.

Myndigheter och kommuner

1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver den
28 februari varje år rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under
föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna som har föreskrivits
för vattenförekomster inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde uppnås.
Rapporteringen ska påbörjas år 2011. Utveckling av rapporteringen sker i samverkan med
Vattenmyndigheten.

Naturvårdsverket
2. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för, och
utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel så att utsläppen av kväve och fosfor från
avloppsreningsverk reduceras till de ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god ekologisk status på grund av övergödning.

3. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för, och
utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel så att utsläppen av kväve och fosfor från
enskilda avlopp reduceras till de ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status på grund av övergödning.

4. Naturvårdsverket behöver ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller andra
styrmedel för vattenrelaterad miljöövervakning och recipientkontroll så att all sådan
övervakning uppfyller tydliga och gemensamma krav med avseende på kvalitet,
tillgänglighet, spårbarhet och jämförbarhet samt för vad som i övrigt krävs enligt förordning
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

5. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med Kemikalieinspektionen, Sveriges
Geologiska Undersökning, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Statens Jordbruksverk,
förbättra kunskapsunderlaget om de prioriterade ämnenas förekomst och miljöeffekter samt
de särskilda förorenande ämnenas förekomst och effekt på den ekologiska statusen för att
utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för att minska effekterna av dessa ämnen,
särskilt i de vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god kemisk status
eller god ekologisk status.

Åtgärdsprogram
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6. Naturvårdsverket behöver utveckla det nationella systemet med datavärdar så att de
omfattar de kvalitetsfaktorer och den påverkansdata som är av betydelse för
vattenförvaltningen.

7. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med Fiskeriverket och länsstyrelserna, ta fram
underlag för, och anpassa den nationella kalkningsplanen till att omfatta de vattenförekomster
som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status på grund av antropogent
orsakad försurning.

8. Naturvårdsverket behöver i sitt arbete med bidrag till att åtgärda föroreningsskadade
mark- och vattenområden särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen eller
särskilda förorenande ämnen, till vattenförekomster som därför inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god kemisk status eller god ekologisk status.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
9. Sveriges Geologiska Undersökning behöver ta fram kartunderlag som anger åkermarkens
erosionskänslighet och risken för höga förluster av fosfor, särskilt vid vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.

10. Sveriges Geologiska Undersökning behöver ta fram hydrogeologiskt kartunderlag, av
relevans för vattenförvaltningens behov, som anger grundvattenförekomsternas
flödesförhållanden och utbytet mellan grundvatten och ytvatten, särskilt för områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god kemisk status eller god
ekologisk status.

11. Sveriges Geologiska Undersökning behöver fortsätta arbetet med att insamla
information om befintliga vattentäkter med ett uttag större än 10 m3/dygn eller som försörjer
fler än 50 personer samt avgränsa betydande grundvattenförekomster.

12. Sveriges Geologiska Undersökning behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram
underlag om grundvatten som visar på påverkan på terrestra och akvatiska ekosystem, särskilt
för områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status.

Banverket
13. Banverket behöver ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att undanröja
eller motverka vandringshinder och dagvattens påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk
status eller god kemisk status.

Boverket
14. Boverket behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, Sveriges
Geologiska Undersökning, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna,
utveckla kunskapsunderlag samt råd och anvisningar för den svenska
samhällsplaneringen för genomförande av vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram



Åtgärdsprogram 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt Sidan 11 (122)

Fiskeriverket
Fiskeriverket bistår övriga myndigheter som omfattas av detta åtgärdsprogram med de
åtgärder som framgår av övriga punkter.

Statens Jordbruksverket
15. Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning inom
miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv till jordbruksföretag inom områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god
kemisk status.

16. Statens Jordbruksverk behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel med
syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i områden med
vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status.

17. Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, prioritera sina insatser för att minska
riskerna med och användningen av växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

Kammarkollegiet
18. Kammarkollegiet behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
länsstyrelserna, ta fram underlag och strategier med syfte att åtgärda vandringshinder,
regleringar, vattenhushållningsfrågor och andra fysiska ingrepp som påverkar
vattenförekomster så att de inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller
god ekologisk potential.

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen bistår övriga myndigheter som omfattas av detta åtgärdsprogram
med de åtgärder som framgår av övriga punkter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utveckla riktlinjer för undersökande övervakning för
inträffade olyckor, naturliga och andra, som kan påverka vattenförekomsters ekologiska,
kemiska eller kvantitativa status.

Riksantikvarieämbetet
20. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver ta fram underlag för vilka
vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i
anslutning till, vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god

Åtgärdsprogram
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ekologisk status eller god kemisk status.

Skogsstyrelsen
21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket, ta fram
underlag och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för ändamålsenliga skyddszoner
och andra skyddsåtgärder intill vattenförekomster så att god kemisk status och god eller hög
ekologisk status bibehålls eller uppnås.

Livsmedelsverket
22. Livsmedelsverket behöver, i samråd med Sveriges Geologiska Undersökning, ta fram
underlag och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för övervakning av råvatten för
alla dricksvattentäkter i vattenförekomster där det samlade uttaget är större än 10 m3/dygn
eller försörjer fler än 50 personer.

Statistiska Centralbyrån
23. Statistiska Centralbyrån behöver tillhandahålla samhällsekonomisk statistik på
avrinningsområdesnivå med relevans för vattenförvaltningens behov.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
24. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut behöver ta fram hydrologisk
information på vattenförekomstnivå med relevans för vattenförvaltningens behov.

25. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut behöver ta fram klimatprediktioner
på avrinningsområdesnivå som underlag för bedömning av effekter på ekologisk status till
följd av förändrade höga och låga flöden.

26. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut behöver ta fram fysikalisk och
hydrografisk information som beskriver vattenomsättningen i kustområden med relevans för
vattenförvaltningens behov.

Vägverket
27. Vägverket behöver ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att undanröja
eller motverka vandringshinder och vägdagvattens påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk
status eller god kemisk status. Vägverket behöver även verka för att andra väghållare tar fram
motsvarande kunskapsunderlag och genomför åtgärder.

Länsstyrelserna
28. Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av
befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap miljöbalken, vilka kan ha en
inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

29. Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig
egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av
verksamheternas inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.

Åtgärdsprogram
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30. Länsstyrelserna behöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av
avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.

31. Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med att åtgärda föroreningsskadade mark- och
vattenområden, särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen eller särskilda
förorenande ämnen, till vattenförekomster som därför inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god kemisk status eller god ekologisk status.

Kommunerna
32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade
områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god
kemisk status.

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till
att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna
långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer
fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk och
kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar
att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.
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2. Åtgärder mot miljöproblemen

För att förtydliga hur de fastlagda miljökvalitetsnormerna är tänkta att nås med hjälp av den
lista på 37 styrmedels- och utredningsorienterade åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner under Kapitel 1 följer här en beskrivning uppdelat per miljöproblem av de fysiska
åtgärder och utredningar som kan komma att bli resultatet.

Eftersom kunskapsläget idag är bristfälligt vad gäller till exempel påverkanskällor och
sambandet mellan åtgärd och effekt går det inte att för varje vattenförekomst peka ut en
kombination av åtgärder som ska genomföras för att uppnå normerna. De fysiska åtgärder
som föreslås här gör därför inte anspråk på att vara heltäckande eller den mest
kostnadseffektiva kombinationen utan får anses vara preliminära förslag. Beskrivningen av
kopplingen mellan de 37 styrmedels- och utredningsinriktade åtgärderna och fysiska åtgärder
ger därför bara en grov bild som reflekterar den kunskapsnivå vi har idag vad gäller påverkan,
effekter av åtgärder och kostnader.

I det kommande konkreta åtgärdsarbetet för att nå miljökvalitetsnormerna behöver
handlingsplaner utvecklas på lokal och regional nivå av ansvariga myndigheter och
kommuner i samverkan med vattenmyndigheterna/länsstyrelserna samt andra befintliga
organisationer och avnämare.

Vattenförvaltningen är uppbyggd i 6-årscykler som följer så kallad adaptiv förvaltning. Det
innebär en kontinuerlig process där metoder och mål anpassas efter nya kunskaper, till
exempel förbättrad kartläggning, uppmätta effekter av genomförda åtgärder, förbättrade
bedömningsgrunder, med mera. Omfattningen av åtgärder, vilka åtgärder som kommer att
behöva vidtas och lokalisering av dessa kan alltså till vissa delar behöva omprövas när nya
kunskaper framkommer.

Detta åtgärdsprogram riktar sig till svenska myndigheter och kommuner, men för flera
miljöproblem som till exempel försurning, miljögifter, spridning av främmande arter och
övergödning av kustvatten kan åtgärder dessutom behöva vidtas utanför Sveriges gränser för
att våra vatten ska uppnå minst god status. Det är därför nödvändigt att Sverige också arbetar
aktivt inom de internationella organisationer som kan påverka dessa nationsövergripande
miljöproblem.

Åtgärder mot miljöproblem
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 2.1. Försurning

Försurning orsakas främst av luftutsläpp av svaveloxid och kväveoxider från sjöfart,
vägtrafik, energianläggningar och industri. Internationell sjöfart är den enskilt största källan
och den förväntas dessutom växa framöver (Naturvårdsverket, 2008. Bara naturlig försurning.
Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av mijlömålsarbetet. Rapport 5766.) Även
skogsbruket kan bidra till försurningen, eftersom skörd av biomassa innebär bortförsel av
neutraliserande ämnen.
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 Figur 1. Vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015 på grund av försurning är rödmarkerade på
distriktskartan.
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Vattenlevande organismer som är känsliga för försurning är bland annat fiskyngel,
dagsländelarver och flodkräftor. I Figur 1 framgår det att omfattningen av försurning inte är
speciellt stor, och effekterna av försurning motverkas till stor del genom kalkning. För en mer
omfattande beskrivning av miljöproblemet försurning hänvisas till förvaltningsplanen för
Bottenhavets vattendistrikt.

2.1.1. Genomförda och pågående åtgärder
Under 1960-talet uppträdde försurningen av mark, sjöar, vattendrag och grundvatten som ett
helt nytt miljöproblem i stora delar av Sverige där markens buffertkapacitet var liten och
nedfallet av sura ämnen för stort. Värst var situationen i Sydvästra Sverige där nedfallet var
som störst, men även många andra delar av landet var blev hårt drabbade. Orsaken var surt
nedfall som till cirka 80 % hade sin orsak i luftburna utsläpp av svavel- och kväveföreningar i
främst England och Tyskland. Rökgasreningen på industrier och kommunala värmeverk
förbättrades kraftigt och tillåten nivå för svavelinnehåll i eldningsolja sänktes dramatiskt för
att motverka utsläppen av försurande ämnen. Eftersom merparten av det sura nedfallet kom
från länder utanför Sveriges gränser blev den svenska strategin att tillsammans med fortsatta
utsläppsminskningar lindra symptomen genom storskalig kalkning av sjöar och vattendrag.
Denna verksamhet startade redan 1976 och pågår än idag till en årlig kostnad av ca 200
miljoner kronor. I summan ingår även kostnader för biologisk återställning i kalkade vatten.

Svavelutsläppen har minskat i Sverige kraftigt även under senare tid och var år 2007 bara en
tredjedel av 1990 års utsläpp. Utsläppen av kväveoxider har under motsvarande period nästan
halverats. Numera har också länder utanför Sverige minskat sina utsläpp, vilket medfört en
minskning med 80 % av det sura nedfallet jämfört med förhållandena i början på 1990-talet.
Nedfallet av försurande ämnen förväntas minska ytterligare fram till 2020. Jämfört med 2003
beräknas svavelnedfallet minska med cirka 40 % i södra Sverige och med cirka 30 % i
Norrland enligt EU:s takdirektivsscenario (Naturvårdsverket, 2008. Bara naturlig försurning.
Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av mijlömålsarbetet. Rapport  5766). Nedfallet av
nitratkväve beräknas minska med cirka 24 % i hela landet under motsvarande period. Tyvärr
kommer det ändå att dröja många decennier innan den svenska naturen har återhämtat sig och
i vissa områden kan man inte säkert säga att detta kommer att ske överhuvudtaget.

Även det inhemska skogsbruket har bidragit till försurningsproblematiken genom uttag av
biomassa och därmed också av viktiga baskatjoner. Skogsbruket beräknas stå för 30-70 % av
försurningspåverkan av skogsmarken i olika delar av landet, med störst påverkan i granskog
med helträdsuttag. Problemet har uppmärksammats och numera diskuteras åtgärder för att
kompensera detta i försurningskänsliga områden.

Pågående åtgärder i Bottenhavets vattendistrikt
Idag är den årliga omfattningen av kalkningsverksamheten för Bottenhavets vattendistrikt ca
20 000 ton (Tabell 1), varav omkring 11 300 ton påverkar vatten som enligt
Vattenmyndigheten är utpekade som ytvattenförekomster och fördelas mellan delområdena
enligt Tabell 2. Under 2009 pågår åtgärder för biologisk återställning (BÅ) i distriktet till en
kostnad av ca 6,5 miljoner kronor (Tabell 1). Biologisk återställning innebär återintroduktion
av utslagna arter, eliminering av vandringshinder samt återställning av livsmiljöer och
finansieras av kalkningsanslaget.
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Tabell 1. Årlig mängd kalk som sprids i distriktet fördelat per län, samt den årliga kostnaden för
biologisk återställning (BÅ). Såväl kalkmängder som kostnader kan variera mellan år och siffrorna nedan
beskriver i stort pågående åtgärder 2009.

 Län  Kalkmängd (ton)  BÅ (kr)

 Västernorrland  6 832  1 600 000 kr

 Jämtland  1 600  2 000 000 kr

 Västerbotten  2 800  1 500 000 kr

 Gävle  2 377  1 316 000 kr

 Dalarna  6 005     100 000 kr

 Summa per år  19 614  6 516 000 kr

Tabell 2. Årliga kalkmängder för att motverka försurning i vattenförekomster i Bottenhavets
vattendistrikt, fördelat på delområden.

 Delområde  Kalkmängd, ton/år

 N Ångermanlands skogsvatten  2 611

 Ångermanälven  1 748

 Indalsälven  1 000

 Ljungan  661

 Hälsinglands skogsvatten  284

 Ljusnan  1 053

 Gästrikslands skogsvatten  1 192

 Dalälven  2 746

 Summa antal ton kalk  11 295

2.1.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
Den bedömda omfattningen av försurning är inte speciellt stor och för sjöarna motsvarar det
ca 7,3 % av den totala sjöarean och för vattendragen 15,5 % av den totala vattendragslängden
i distriktet (Tabell 3). Den totala andelen av antalet vattenförekomster i distriktet som riskerar
att inte uppnå god ekologisk status 2015 på grund av försurning är 19,6 % för sjöar och 13,6
% för vattendrag (Tabell 3). Merparten av de vattenförekomster där försurning kan utgöra ett
miljöproblem har idag måttlig status. Det finns dessutom kalkade vattenförekomster som har
god eller hög ekologisk status idag där försurning utgör ett miljöproblem (Tabell 4).

Tabell 3. Andel av vattenförekomsterna (antal och yta/längd) som inte bedöms uppnå god ekologisk
status 2015 på grund av försurning.

 Antal VF % Yta % Längd %

Sjöar  19,6 7,3 -

Vattendrag  13,6 - 15,5

Åtgärder mot miljöproblem
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Tabell 4. Nuvarande status för de vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015
på grund av försurning. För sjöar är enheten andelen av den totala sjöytan i procent och för vattendrag
andelen av den summerade vattendragslängden i distriktet i procent.

 Dålig Otillfred-
ställande

Måttlig God Hög 

Sjöar  0,1 %  0,9 %  4,1 %  2,2 %  0,0 %

Vattendrag  0,7 %  1,3 %  8,8 %  4,7 %  0,04 %

Dessa behöver åtgärdas för att vattenförekomsterna ska bibehålla sin status. Inga kust-, eller
grundvatten har problem med försurning. Alla vattenförekomster som har miljöproblemet
försurning ska nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2015.

Omfattningen av det nuvarande åtgärdsarbetet med kalkning som pågår bedöms vara
tillräckligt för att motverka försurningen i Bottenhavets vattendistrikt, men för att nå god
ekologisk status till 2015 kan kompletterande åtgärder i form av biologisk återställning
behövas (Biologisk återställning i kalkade vatten. Kompletterande åtgärder till kalkning av
sjöar och vattendrag. Allmänna råd 99:4. Naturvårdsverket). Där orsaken till utebliven
naturlig återkolonisation, av till exempel fisk, är vandringshinder eller annan fysisk förändring
så faller detta under miljöproblemet “Fysiska förändringar”. I Bottenhavets vattendistrikt är
behovet av kalkning för att nå miljökvalitetsnormerna beräknat till nuvarande kalkmängd, det
vill säga omkring 11 300 ton.

2.1.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
Fortsatta kalkningsinsatser är nödvändigt i de försurningskänsligaste områdena för att
miljökvalitetsnormen för god ekologisk status ska uppnås. Den nationella kalkningsplanen
kan behöva anpassas med kalkningsinsatser i nya försurade sjöar och vattendrag. Den
noggranna verifiering av försurning som föreslås får utvisa om det finns såväl behov av
nykalkningar som att avsluta kalkningen i vissa vattenförekomster (Tabell 5). Dessutom
behöver ett antal kalkade vattenförekomster som idag har god eller hög ekologiskt status
fortsätta kalkas för att inte riskera att försämras.

I en skrivelse till regeringen har Vattenmyndigheterna också påtalat behovet av att Sverige
genom sitt arbete inom EU verkar för att minska utsläppen av försurande ämnen så att kritiska
belastningsnivåer underskrids.
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Tabell 5. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar till
myndigheter och kommuner för att åtgärda försurning i vattenförekomster. I tabellen redovisas också
exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en
plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering
av avrinningsområden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Verifiering av försurade
vattenförekomster.

Verifiering av försurning.

7. Naturvårdsverket
behöver, efter samråd med
Fiskeriverket och
länsstyrelserna, ta fram
underlag för, och anpassa den
nationella kalkningsplanen till
att omfatta de
vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status på
grund av antropogent orsakad
försurning.

 Utvidgning av
kalknings-verksamheten till
• att omfatta
alla vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god ekologisk
status.

• att omfatta områden med
behov av markkalkning där
poolen av baskatjoner är
uttömd och där ingen naturlig
återhämtning sker.

2.1.4. Effekter av åtgärder

b Verifiering av vattenförekomster leder till en säkrare bedömning av såväl aktuell ekologisk
status som risken för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status år 2015 och
2021. 

b Utfallet när det gäller nykalkningar är beroende av den verifiering som föreslås i såväl
kalkade som okalkade vattenförekomster. Effekten på det nuvarande
kalkningsprogrammet förväntas bli begränsad eftersom verifieringen sannolikt leder till ett
mindre antal nykalkningar men också till att några pågående kalkningar kan avslutas. Den
årliga kalkningsinsatsen för att motverka försurning i vattenförekomster ligger kvar på 11
300 ton med en successiv nedtrappning i takt med det minskande svavelnedfallet. 

b Nykalkningar i form av markkalkningar förväntas inte vara aktuella i Bottenhavets
vattendistrikt då all försurningskänslig mark bedöms kunna återhämta sig i takt med ett
minskande surt nedfall. I kustområdena, där nedfallet av försurande ämnen varit störst,
kommer det sannolikt att vara en viss fördröjning av återhämtningen. 
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2.2. Övergödning

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande
miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är
tillförsel av fosfor från framförallt industrin men också från jordbruk, avloppsreningsverk,
enskilda avlopp, dagvatten, tätorter och skogsbruk. Övergödning resulterar bland annat i
igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomningar och en kraftig förändring av växt- och
djursamhällenas sammansättning, vilka arter som dominerar och mängden av dessa. För en
mer omfattande beskrivning av miljöproblemet övergödning hänvisas till förvaltningsplanen
för Bottenhavets vattendistrikt. Nitrat och ammonium i grundvatten har inte bedömts vara ett
miljöproblem i vattendistriktet.
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Figur 2. Vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015 på grund av övergödning är rödmarkerade på
distriktskartan.
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2.2.1. Genomförda och pågående åtgärder
1969 tillkom den första moderna svenska miljölagstiftningen där man kunde ställa krav på
verksamheter med utsläpp till vatten. Redan då ansågs övergödning, främst av sjöar och
vattendrag, som ett stort problem och under 1970-talet gick svenska staten in och
subventionerade byggande av ett mycket stort antal kommunala reningsverk med höggradig
rening av fosfor. Detta är ett viktigt skäl till att Sverige är Europaledande när det gäller
fosforrening i avloppsreningsverk. Numera ger inte staten subventioner, men fortfarande ställs
lika höga eller högre krav på fosforrening i våra avloppsreningsverk. Sverige ställer också
samma krav på industrin när det gäller utsläpp av näringsämnen som man gör för
avloppsreningsverk. Numera har också ett förbud om att använda fosfor i tvättmedel trätt i
kraft.

Genom rådets direktiv (91/271/EEG) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, startade
i början på 90-talet ett storskaligt arbete med att införa kväverening i kommunala reningsverk.
Naturvårdsverkets tolkning av detta direktiv är att alla avloppsreningsverk med mer än 20 000
pe (personekvivalenter) och utsläpp av 20 ton kväve eller mer till havet, ska ha kväverening
oberoende om de ligger inne i landet eller vid kusten. Enligt EG-domstolens dom i mål
C438-07 behöver inte någon extra kväverening införas på reningsverk i Bottenhavets och
Bottenvikens vattendistrikt. 

När det gäller enskilda privata avlopp har kommunerna ett ständigt pågående arbete med att
skärpa kraven på dels gamla, ofta undermåliga avlopp och dels se till att alla nyetableringar
förses med avlopp av god standard.

Jordbruket har minskat sitt läckage av kväve genom ett systematiskt arbete inom ramen för de
miljöstöd som finns för jordbruket och som delfinansieras med EU-medel. Under perioden
1995 till 2005 räknar man med att ha minskat mängden kväve som når havet med ca 7 000 ton
på årsbasis. En stor del av detta har uppnåtts genom frivillig rådgivning, något som
fortfarande pågår och kommer att pågå fram till åtminstone 2013.

Rådets direktiv (91/676 EEG) om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket
har tillämpats sedan 1993. Sverige har pekat ut ett stort antal områden i södra Sverige som
omfattas av nitratdirektivet. Reglerna för direktivet omfattar sådant som lagringskapacitet,
tidpunkter för gödsling och mängd gödning som får användas.

Utefter vissa kustavsnitt kommer en förhållandevis stor del av kvävebelastningen som nedfall
av luftburet kväve. Ca 85 % av detta kväve härrör från källor utanför Sveriges gränser.
Sverige har dock genomfört egna åtgärder och var tidigt ute med katalysatorer på bilar. Det
pågår också ett ständigt arbete med att minska kväveemissionerna från industrin och från
förbränning i övrigt. Sverige har också genom olika åtgärder inom jordbruket lyckats minska
ammoniakavgången med nästan 20 % fram till 2007. Tillsammans med att länder utanför
Sverige också minskat sina emissioner så har det totala nedfallet minskat med i
storleksordningen 30 %.

Sverige har sedan slutet av 1990-talet av riksdagen antagna miljömål för övergödning av
ytvatten. Dessa mål följs upp aktivt och avsikten är att de ska vara en ledstjärna i allt
miljöarbete. För att stimulera och påskynda arbetet har regeringen under 2006 avsatt en
miljard svenska kronor som stöd till kommuner, länsstyrelser med flera för att bidra till att
minska övergödningsproblematiken i de svenska kustvattnen. Sverige antog också under 2007
en åtgärdsplan (Baltic Sea Action Plan, BSAP) tillsammans med Östersjöländernas
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miljöministrar och EU kommissionen, där Sverige har åtagit sig en mycket omfattande
reduktion av kväve- och fosfortillförseln till egentliga Östersjön och Kattegatt.

I Bottenhavets vattendistrikt ligger fokus på att minska den mänskliga tillförseln av fosfor till
sjöar, vattendrag och kustvatten. De beräkningar som utförs i den senaste analysen (PLC5) av
belastningen av näringsämnen på haven visar att den mänskliga tillförseln av fosfor från
vattendistriktets föroreningskällor var 368 ton år 2006. 

Pågående åtgärder i Bottenhavets vattendistrikt
Totalt omfattas 258 vattenförekomster av olika typer av pågående åtgärder för att minska
näringstillförseln till olika vattenförekomster (Tabell 6). Vidden av övergödningsproblemet i
Bottenhavets vattendistrikt är oklar och arbetet med att verifiera resultaten från den indikativa
modellens steg 1 (Se metodbeskrivningen, bilaga 1) är redan påbörjat.

Tabell 6. Antalet vattenförekomster i distriktet där åtgärder mot övergödning pågår, uppdelat per
delområde.

 Delområde  Antal

 Norra Ångermanlands skogsvatten    24

 Ångermanälven    36

 Indalsälven  100

 Ljungan    25

 Hälsinglands skogsvatten    27

 Ljusnan    20

 Gästrikslands skogsvatten    14

 Dalälven    12

 Summa antal vattenförekomster   258

Utöver pågående verifieringar och källfördelningsanalyser är de vanligaste åtgärderna för att
minska tillskottet av främst fosfor kommunernas arbete med att höja skyddsnivån på enskilda
avlopp till normal eller hög skyddsnivå, liksom kommunal utbyggnad av vatten- och
avloppsnätet. I Gavleåns avrinningsområde står t.ex. de kommunala insatserna för 98 % av
den totala kostnaden för de pågående åtgärderna mot övergödning i delområdet Gästriklands
skogsvatten. Det kommunala VA-arbetet står generellt för en stor del av det pågående arbetet
med att minska näringstillskottet till recipienterna i distriktet. Fysiska åtgärder inom
jordbruket och skogsbruket i form av trädbevuxna kantzoner längs sjöar och vattendrag
förekommer i begränsad omfattning, åtminstone med syftet att minska näringsläckaget,
liksom sedimentationsdammar och våtmarker.

2.2.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
För att nå miljökvalitetsnormen God ekologisk status behöver tillförseln till vatten av fosfor
minska med ca 104 ton vilket motsvarar 32 % av den totala tillförseln av fosfor orsakad av
mänskliga aktiviteter.

Omfattningen av övergödning bedöms inte vara speciellt stor och för sjöarna motsvarar det ca
9 % av den totala sjöarean, för vattendragen 15 % av den totala vattendragslängden och för
kustvatten 5 % av den totala vattenytan i distriktet (Tabell 7). Den totala andelen av antalet
vattenförekomster i distriktet som riskerar att inte uppnå god ekologisk status 2015 på grund
av övergödning är 6 % för sjöar, 7 % för vattendrag och 26 % för kustvatten (Tabell 7). Den
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största andelen av vattenförekomster där övergödning kan utgöra ett miljöproblem har idag
måttlig eller otillfredsställande status. Det finns dessutom vattenförekomster som har god
ekologisk status idag men där övergödning kan utgöra ett miljöproblem som behöver åtgärdas
för att vattenförekomsterna ska bibehålla sin status (Tabell 8).

Tabell 7. Andel av vattenförekomsterna (antal och yta/längd) som inte bedöms uppnå god ekologisk
status 2015 på grund av övergödning.

 Antal VF % Yta % Längd %

Sjöar     6  8,7

Vattendrag     7 14,6

Kust  26  4,6  

Tabell 8. Nuvarande status för de vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015
på grund av övergödning. För sjöar och kust är enheten andelen av den totala ytan i procent och för
vattendrag andelen av den summerade vattendragslängden i distriktet i procent.

 Dålig Otillfred-
ställande

Måttlig God Hög 

Sjöar  0,3 %  1,9 %  3,3 %  3,3 %  0,0 %

Vattendrag  0,4 %  8,9 %  4,2 %  1,0 %  0,0 %

Kust  0,0 %  1,9 %  2,7 %  0,1 %  0,0 %

2.2.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
En noggrann verifiering med vattenkemisk och biologisk provtagning behöver utföras för att
bedömningen av miljöproblemet övergödning och risken för att inte uppnå god ekologisk
status eller god ekologisk potential 2015 ska bli säkrare. Verifieringen behöver följas av en
noggrann källfördelningsanalys på vattenförekomstnivå för att kunna precisera den mest
kostnadseffektiva åtgärdskombinationen. Fortsatt reduktion av tillförseln av näringsämnen, i
synnerhet fosfor, är nödvändigt för att miljökvalitetsnormen för god ekologisk status eller god
ekologisk potential ska uppnås (Tabell 9).
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Tabell 9. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar till
myndigheter och kommuner för att åtgärda övergödning i vattenförekomster. I tabellen redovisas också
exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en
plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering
av avrinningsområden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Verifiering av övergödning
i vattenförekomster.

Källfördelningsanalys för
näringsämnen på
vattenförekomstnivå.

Verifiering av övergödning

Källfördelningsanalys

15. Statens Jordbruksverk och
länsstyrelserna behöver prioritera sin
rådgivning inom miljöområdet i ett
avrinningsområdesperspektiv till
jordbruksföretag inom områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Rådgivning till
lantbruksföretag angående
gödsling, lagring av gödsel,
jordbearbetning, markstruktur,
grödofördelning, utfodring
m.m.

Administrativ kostnad

16. Statens Jordbruksverk behöver, efter
samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, ta fram underlag för, och
utveckla föreskrifter och/eller andra
styrmedel med syfte att minska jordbrukets
inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i
områden med vattenförekomster som
riskerar att inte uppnå god ekologisk status
eller god kemisk status.

 Skyddszoner,
sedimentations-dammar för
fosfor, våtmarker,
trädbevuxna kantzoner,
fånggröda/vårbearbetning,
täckdikning

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad tillförsel
av näringsämnen till vatten
från jordbruksmark

 Administrativ kostnad

9. Sveriges Geologiska Undersökning
behöver ta fram kartunderlag som anger
åkermarkens erosionskänslighet och risken
för höga förluster av fosfor, särskilt vid
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.

Framtagande av kartmaterial
över erosionskänslig
åkermark.

 Administrativ kostnad
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2. Naturvårdsverket behöver, efter
samråd med länsstyrelserna, ta fram
underlag för, och utveckla föreskrifter
och/eller andra styrmedel så att utsläppen
av kväve och fosfor från avloppsreningsverk
reduceras till de ytvattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god ekologisk status på grund av
övergödning.

 Ökad dosering av
fällningskemikalie,
efterfällning, installation av
filter, efterpolering i våtmark,
minskat inflöde av
ovidkommande vatten,
minskad bräddning genom
ökad magasinering av
flödestoppar, rening av
bräddat avloppsvatten.

Prövning

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad tillförsel
av näringsämnen till vatten
från industri eller
avloppsreningsverk samt
utvecklande av
avloppsvattenplaner vid
kommunerna.

 Administrativ kostnad

28. Länsstyrelserna behöver
göra en översyn och vid behov
verka för omprövning av
befintliga tillståndspliktiga
verksamheter, enligt 9 och 11
kap miljöbalken, vilka kan ha
en inverkan på vattenmiljön,
särskilt i områden med
vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

37. Kommunerna behöver, i
samverkan med
länsstyrelserna, utveckla
vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i
områden med
vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status,
god kemisk status eller god
kvantitativ status.

26. Sveriges Meteorologiska och
Hydrologiska Institut behöver ta fram
fysikalisk och hydrografisk information som
beskriver vattenomsättningen i kustområden
med relevans för vattenförvaltningens
behov.

 Mätningar och beräkningar.  

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn
av verksamheter och föroreningsskadade
områden som kan ha negativ inverkan på
vattenmiljön, prioritera de områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

 Utökad rening vid enskilda
avlopp genom installation eller
upprustning av exempelvis
infiltrationsbädd, markbädd,
minireningsverk, kemisk
fällning i slamavskiljare,
installering av
svartvattensortering och
markbädd för BDT-vatten,
installering av urinsortering
samt markbädd för
BDT-vatten.

Dagvattendammar

Prövning

Tillsyn av lagring, hantering
och spridning av gödsel.

 Administrativ kostnad

33. Kommunerna behöver
ställa krav på hög skyddsnivå
för enskilda avlopp som bidrar
till att en vattenförekomst inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status.
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3. Naturvårdsverket behöver, efter
samråd med länsstyrelserna, ta fram
underlag för, och utveckla föreskrifter
och/eller andra styrmedel så att utsläppen
av kväve och fosfor från enskilda avlopp
reduceras till de ytvattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god ekologisk status på grund av
övergödning.

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad tillförsel
av näringsämnen till vatten
från enskilda avlopp.

 Administrativ kostnad

13. Banverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och dagvattens påverkan på
yt- och grundvatten, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Utredningsbehov:
Framtagande av
kunskapsunderlag för att
motverka dagvattens påverkan
på övergödning.
 

 Administrativ kostnad

27. Vägverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och vägdagvattens
påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.
Vägverket behöver även verka för att andra
väghållare tar fram motsvarande
kunskapsunderlag och genomför åtgärder.

Utredningsbehov:
Ta fram kunskapsunderlag för
att motverka vägdagvattens
påverkan på övergödning.

 Administrativ kostnad

21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd
med Naturvårdsverket och Fiskeriverket,
ta fram underlag och utveckla föreskrifter
och/eller andra styrmedel för
ändamålsenliga skyddszoner och andra
skyddsåtgärder intill vattenförekomster så
att god kemisk status och god eller hög
ekologisk status bibehålls eller uppnås.

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad tillförsel
av näringsämnen till vatten
från skogsbruk.

 Administrativ kostnad

2.2.4. Effekter av åtgärder

b Verifiering av vattenförekomster leder till en säkrare bedömning av såväl aktuell ekologisk
status som risken för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status år 2015 och
2021. 

b Källfördelningsanalyser på vattenförekomstnivå leder till en tillräckligt säker bedömning av
varifrån den fosfortillförsel som förorsakar övergödningen härstammar. Analysen med
tillhörande tester av olika åtgärdsscenarios resulterar i kostnadseffektiva
åtgärdskombinationer för att minska fosforbelastningen i varje enskilt fall. 

b Rapporter färdigställs senast 2011 som visar på den tillförsel av näringsämnen till yt- och
grundvatten som dagvatten från vägar och järnvägar orsakar. 

b Avloppsvattenplaner antas senast 2011. 
b Prövning enligt miljöbalken innebär att:

    - en översyn av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap
miljöbalken, vilka kan bidra till övergödningen av vattenförekomster är utförd senast 2011.
    - enskilda avlopp förses med reningsanläggningar som motsvarar hög skyddsnivå. Det
gäller för de enskilda avlopp som har utsläpp i tillrinningsområdet till vattenförekomster
som har problem med övergödning. 
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b Nya styrmedel som leder till kostnadseffektiva åtgärder förväntas minska den mänskliga
tillförseln av fosfor till kustvattnen så att nettotillförseln från vattendistriktet understiger
787 ton. Bedömningen grundar sig på att tillförseln av fosfor till Bottenhavet från
mänskliga föroreningskällor i vattendistriktet minskar med minst 104 ton (32 %) med 2006
som referensår. För övergödda sjöar och vattendrag leder källfördelningsanalyser på
vattenförekomstnivå till kostnadseffektiva åtgärdskombinationer för att nå
miljökvalitetsnormerna i varje enskilt fall. 
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2.3. Miljögifter

Begreppet miljögift omfattar främst långlivade organiska ämnen, en grupp ämnen som är
stabila mot nedbrytning, har förmåga att anrikas i näringskedjan och är giftiga. Även vissa
metaller räknas in bland miljögifterna. Inom vattenförvaltningen används begreppet
miljögifter i en vid betydelse för ämnen och föreningar som kan skada biologiska processer
och därmed miljön när de förekommer vid alltför höga halter. Flera av ämnena kan också vara
livsnödvändiga (essentiella) och därmed krävas över en viss nivå för att det inte ska uppstå
bristsjukdomar eller andra skador. I det senare fallet uppvisar inte dessa ämnen egenskaper
som man normalt kopplar samman med begreppet miljögifter.

Omfattningen av miljöproblemet med kvicksilver i fisk är heltäckande i distriktet, medan
relativt få vattenförekomster har konstaterade problem med övriga miljögifter (Figur 3).
Källorna till dessa är bland annat utsläpp från hushåll, industri och andra verksamheter,
läckage från dumpning, nedgrävning och gruvverksamhet, korrosion från fasta installationer,
diffusa förluster från förbränning, transporter samt läckage av bekämpningsmedel. För en mer
omfattande beskrivning av miljöproblemet miljögifter hänvisas till förvaltningsplanen för
Bottenhavets vattendistrikt.
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Figur 3. Vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015 på grund av miljögifter (exklusive kvicksilver) är
rödmarkerade på distriktskartan.
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2.3.1. Genomförda och pågående åtgärder
Genom tidigare miljöskyddslag och miljöbalken, har Sverige sedan 40 år tillbaka ställt krav
på alla verksamheter som med sina utsläpp av miljögifter eller andra ämnen riskerar att skada
människor och miljö.

Detta gör att utsläppen från industrier eller andra miljöstörande verksamheter är nere på
mycket låga nivåer. Ett mer svåråtkomligt problem är gamla miljösynder som tillkom innan
miljömedvetandet slagit igenom. Redan i industrialismens tidiga skeden uppstod avfall som
sedan kommit att bli ett miljögiftsproblem. Man grävde helt enkelt ner oönskade
restprodukter på eller nära fabriksområdena utan kunskap om vilka problem som skulle kunna
uppstå. Under de senaste tiotal åren har länsstyrelserna och även många kommuner
identifierat och inventerat områden som kan vara föroreningsskadade. De föroreningsskadade
områdena har delats in i riskklasser och sedan har saneringsarbetet startat i prioritetsordning. 
Numera avsätter svenska staten årligen hundratals miljoner till att ta sanera dessa gamla
föroreningsskadade områdena och till detta kommer kanske lika mycket från kommuner och
verksamhetsutövare.

Två av de nio delmålen i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behandlar föroreningsskadade
områden. Nationellt har 80 000 områden identifierats som potentiellt förorenade, varav 17
000 har riskklassats enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Vid
denna riskklassning beaktas föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och omgivningens
känslighet och skyddsvärde. För närvarande pågår ett omfattande arbete med att behandla de
områden som man bedömer utgör störst risker för hälsa och miljö. Av dem som har
riskklassats hör ungefär 1400 objekt till den högsta riskklassen (riskklass I). Arbetet med
föroreningsskadade områden bedrivs utefter olika linjer beroende på om det finns någon
ansvarig verksamhetsutövare/fastighetsägare eller inte. Då ansvariga finns drivs kraven
huvudsakligen genom tillsynsinsatser. Om ansvariga saknas används statliga medel för att få
till stånd de utredningar och åtgärder som behövs. I båda fallen styrs insatserna mot områden
som är prioriterade ur risksynpunkt. Tidsmässigt prioriteras objekt som innebär akuta risker
såsom hot mot skyddsvärda vattentäkter och naturområden och sådana som innebär risk vid
direktexponering. I Sverige har hittills ungefär 200 objekt i riskklass I efterbehandlats.

För att försöka att förhindra framtida hälso- och miljöproblem med kemikalieanvändningen
genomförs numera riskbedömningar innan de tillåts släppas ut på marknaden. Inom EU
regleras till exempel vilka aktiva substanser som får användas som bekämpningsmedel i
växtskyddsmedel och biocider. Övriga substanser är således inte tillåtna att använda för detta
ändamål. REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals; EU:s
kemikalielagstiftning) kommer att innebära att kunskaperna om tiotusentals allmänkemikalier
ökar under kommande år. Detta gäller i synnerhet de som används i förhållandevis stora
mängder. Användningen av ett urval substanser inskränks dessutom antingen genom
begränsningar eller genom att det krävs tillstånd för att få använda dem. Flera av de
substanser som kan transporteras långa sträckor och således kan ge upphov till storskaliga
problem är också med i internationella konventioner, såsom Stockholmskonventionen och
HELCOM (Helsingsforskommisionen). En global bindande konvention för att minska
kvicksilverutsläppen (inklusive kolförbränning) förhandlas för närvarande fram inom FN och
förväntas kunna färdigställas till år 2013. Substanser i varor regleras i betydligt mindre
omfattning även om ett visst informationskrav numera finns i REACH. Dessutom driver
Sverige frågan om information om farliga ämnen i varor inom den globala kemikaliestrategin
SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management).
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Ett miljöproblem av särskild vikt är kvicksilver som återfinns i förhållandevis höga halter i
fisk i Sveriges insjöar. En stor del av kvicksilvret i den svenska vattenfaunan är ett resultat av
nedfall av luftburet kvicksilver under lång tid tillsammans med att den svenska skogsmarkens
sammansättning underlättar metylering och avrinning till sjöar och vattendrag. Den 1 juni
2009 kom ett generellt förbud mot användandet av kvicksilver i Sverige. Förbudet var en stark
signal till övriga länder och ett svenskt bidrag till målsättningarna i EU och FN att minska
både användning och utsläpp av kvicksilver.

Sverige var tidigt ute med att förbjuda tillsats av bly i bensin, något som tidigare resulterat i
förhöjda blyhalter i barn som vistats nära trafikmiljöer. Efter förbudet har halterna sjunkit i
dessa grupper.

Pågående åtgärder i Bottenhavets vattendistrikt
En lång industrihistoria gör att det i Bottenhavets vattendistrikt förekommer mängder av
föroreningsskadade områden som kan påverka vattenkvaliteten och det biologiska livet i
vattnet negativt. Många av de sanerings- och efterbehandlingsprojekt som pågår i distriktet
kommer därför att bidra till att förbättra vattenkvaliteten i många vattenförekomster (Tabell
10). För många av de ca 130 vattenförekomster som omfattas av pågående åtgärder handlar
det om undersökningar och utredningar av olika slag. Ekonomiskt är de stora
efterbehandlingsprojekten de dominerande insatserna som idag görs för att åtgärda
miljöproblemet. Kostnaden för ett sådant projekt hamnar ofta på mellan 30 – 150 miljoner
kronor, beroende på omfattningen av saneringen och syftet med den.

Tabell 10. Antalet vattenförekomster i distriktet där åtgärder mot miljögifter pågår, uppdelat per
delområde.

 Delområde  Antal

 N Ångermanlands kustvatten   12

 N Ångermanlands skogsvatten     3

 Ångermanälven   11

 S Ångermanlands kustvatten   17

 Medelpads kustvatten   21

 Indalsälven     9

 Ljungan     9

 Hälsinglands skogsvatten     2

 Hälsinglands kustvatten   19

 Ljusnan     7

 Gästrikslands skogsvatten     8

 Gästrikslands kustvatten     5

 Dalälven     4

 Summa antal vattenförekomster  127

2.3.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
Då kvicksilver exkluderas återstår 521 vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god
kemisk status 2015 på grund av miljögifter i form av prioriterade ämnen. Dessa är fördelade

Åtgärder mot miljöproblem
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på 135 sjöar (3,6 %), 356 vattendrag (4,8 %) och 30 kustvatten (47 %).

2.3.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
En noggrann verifiering med vattenkemisk och biologisk provtagning behöver utföras för att
bedömningen av miljöproblemet miljögifter och risken för att inte uppnå god ekologisk och
kemisk status 2015 och ska bli säkrare. Fortsatt reduktion av tillförseln av miljögifter är
nödvändigt för att miljökvalitetsnormen för kemisk status ska uppnås (Tabell 11).

Tabell 11. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar
till myndigheter och kommuner för att åtgärda miljögifter i vattenförekomster. I tabellen redovisas också
exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.

 

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en
plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering
av avrinningsområden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Verifiering av förekomst av
miljögifter i
vattenförekomster.

Verifiering av miljögifter

5. Naturvårdsverket behöver, efter
samråd med Kemikalieinspektionen,
Sveriges Geologiska Undersökning,
Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och
Statens Jordbruksverk, förbättra
kunskapsunderlaget om de prioriterade
ämnenas förekomst och miljöeffekter samt
de särskilda förorenande ämnenas förekomst
och effekt på den ekologiska statusen för att
utveckla föreskrifter och/eller andra
styrmedel för att minska effekterna av dessa
ämnen, särskilt i de vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god
kemisk status eller god ekologisk status.

Utredningsbehov:
Framtagande av
underlagsmaterial för en
föreskrift eller annat styrmedel
mot förekomsten av särskilt
förorenande ämnen och
prioriterade ämnen.

Administrativ kostnad

12. Sveriges Geologiska Undersökning
behöver, efter samråd med
länsstyrelserna, ta fram underlag om
grundvatten som visar på påverkan på
terrestra och akvatiska ekosystem, särskilt
för områden med vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god ekologisk status.

Utredningsbehov:
Framtagande av
kunskapsunderlag.

Administrativ kostnad  

13. Banverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och dagvattens påverkan på
yt- och grundvatten, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Utredningsbehov:
Ta fram kunskapsunderlag för
att motverka
järnvägsdagvattens påverkan
beträffande miljögifter.

 Administrativ kostnad  
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32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn
av verksamheter och föroreningsskadade
områden som kan ha negativ inverkan på
vattenmiljön, prioritera de områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

 Tillsyn  Administrativ kostnad  

 37. Kommunerna behöver, i samverkan
med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status,
god kemisk status eller god kvantitativ
status.

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad tillförsel
av miljögifter till vatten från
industri eller
avloppsreningsverk samt
utvecklande av
avloppsvattenplaner vid
kommunerna.

 Administrativ kostnad  

 31. Länsstyrelserna behöver i sitt arbete
med att åtgärda föroreningsskadade mark-
och vattenområden, särskilt prioritera de
områden som läcker prioriterade ämnen eller
särskilda förorenande ämnen, till
vattenförekomster som därför inte uppnår,
eller riskerar att inte uppnå, god kemisk
status eller god ekologisk status.

Vid planläggning för
efterbehandling av
föroreningsskadade områden
prioriteras vattenförekomster
som riskerar att inte uppnå
god ekologisk status eller god
kemisk status.

 

 8. Naturvårdsverket
behöver i sitt arbete med
bidrag till att åtgärda
föroreningsskadade mark- och
vattenområden särskilt
prioritera de områden som
läcker prioriterade ämnen eller
särskilda förorenande ämnen,
till vattenförekomster som
därför inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god
kemisk status eller god
ekologisk status.

 27. Vägverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och vägdagvattens
påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.
Vägverket behöver även verka för att andra
väghållare tar fram motsvarande
kunskapsunderlag och genomför åtgärder.

Utredningsbehov:
Ta fram kunskapsunderlag för
att motverka vägdagvattens
påverkan beträffande
miljögifter.

 Administrativ kostnad

 16. Statens Jordbruksverk behöver, efter
samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, ta fram underlag för, och
utveckla föreskrifter och/eller andra
styrmedel med syfte att minska jordbrukets
inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i
områden med vattenförekomster som
riskerar att inte uppnå god ekologisk status
eller god kemisk status.

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad tillförsel
av miljögifter till vatten från
jordbruksmark

 Administrativ kostnad
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 17. Statens Jordbruksverk och
länsstyrelserna behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket och
Kemikalieinspektionen, prioritera sina
insatser för att minska riskerna med och
användningen av växtskyddsmedel i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.

Information och rådgivning för
minskad risk vid användning
av växtskyddsmedel.

Trädbevuxa skyddszoner och
sprutfria zoner intill vatten.

 Administrativ kostnad

15. Statens Jordbruksverk och
länsstyrelserna behöver prioritera sin
rådgivning inom miljöområdet i ett
avrinningsområdesperspektiv till
jordbruksföretag inom områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

 Rådgivning  Administrativ kostnad

 28. Länsstyrelserna behöver göra en
översyn och vid behov verka för omprövning
av befintliga tillståndspliktiga verksamheter,
enligt 9 och 11 kap miljöbalken, vilka kan ha
en inverkan på vattenmiljön, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.

 Prövning av verksamheter
med utsläpp av miljögifter.

 Administrativ kostnad

 21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd
med Naturvårdsverket och Fiskeriverket,
ta fram underlag och utveckla föreskrifter
och/eller andra styrmedel för
ändamålsenliga skyddszoner och andra
skyddsåtgärder intill vattenförekomster så
att god kemisk status och god eller hög
ekologisk status bibehålls eller uppnås.

 Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad kemisk
påverkan på vatten från
skogsbruk.

 Administrativ kostnad

 19. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket och länsstyrelserna,
utveckla riktlinjer för undersökande
övervakning för inträffade olyckor, naturliga
och andra, som kan påverka
vattenförekomsters ekologiska, kemiska
eller kvantitativa status.

 Utredningsbehov:
Ta fram riktlinjer för
undersökande övervakning

 Administrativ kostnad

 26. Sveriges Meteorologiska och
Hydrologiska Institut behöver ta fram
fysikalisk och hydrografisk information som
beskriver vattenomsättningen i kustområden
med relevans för vattenförvaltningens
behov.

 Mätningar och beräkningar  
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2.3.4. Effekter av åtgärder

b Verifiering av vattenförekomster leder till att en säkrare bedömning av såväl aktuell kemisk
och ekologisk status som risken för att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk och
ekologisk status år 2015 och 2021. 

b Rapporter färdigställs senast 2011 som visar på:
    - de prioriterade ämnenas och särskilt förorenande ämnens förekomst och effekt i
vattenmiljön.
    - grundvattnets påverkan på miljögifter i terrestra och akvatiska ekosystem.
    - den påverkan på miljögifter i yt- och grundvatten som dagvatten från vägar och
järnvägar har. 

b Prövning enligt miljöbalken innebär att en översyn av befintliga tillståndspliktiga
verksamheter (enligt 9 och 11 kap miljöbalken), vilka kan ha en inverkan på miljögifter i
vattenförekomster är utförd senast 2011. 

b Nya styrmedel för skogsbruket leder till att tillförseln av kvicksilver från
skogsmark minimeras så att halterna i vatten, fisk och andra vattenorganismer inte ökar. 

Åtgärder mot miljöproblem
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2.4. Främmande arter

Förekomsten av främmande arter i kustvatten beror främst på spridning via båtars
barlastvatten. I inlandsvatten är förekomsten främst kopplad till avsiktlig utsättning eller
inplantering. Som framgår av Figur 4 är miljöproblemet med främmande arter ojämnt fördelat
beroende på variationen i länsstyrelsernas expertbedömningar.

Åtgärder mot miljöproblem
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Figur 4. Vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015 på grund av främmande arter är rödmarkerade på
distriktskartan.
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2.4.1. Genomförda och pågående åtgärder
När det gäller miljöproblemet ”Främmande arter” saknas begreppet i de nationella
miljökvalitetsmålen och behandlas inte heller i dagens bedömningsgrunder (Naturvårdsverket,
Handbok 2007:4). Det är inte förrän på senare tid som problemet uppmärksammats i större
skala och börjat betraktas som ett allvarligt problem för såväl den inhemska floran och faunan
som för vissa näringar där kommersiella arter kan påverkas negativt. I den svenska
fiskelagstiftningen, förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, finns
regler som syftar till att hindra spridning av främmande arter, som till exempel signalkräfta
och dess sjukdomar, som kan drabba det inhemska kräftbeståndet. Här finns också regler som
exempelvis ska förhindra att odlad fisk rymmer och etablerar sig i den svenska faunan. Många
främmande arter kommer dock hit med fartygens ballastvatten eller havsströmmar och här
behövs en EU-övergripande strategi. Nationellt har det nyligen tagits fram en handlingsplan
som ska bidra till att problemet uppmärksammas och att hela landet får en samlad strategi
(Naturvårdsverket Rapport 5910). Arbete pågår också inom EU för att ta fram riktlinjer för
hur främmande arter ska hanteras då detta är ett generellt problem. För att öka kunskapen om
främmande arter finns flera webbaserade projekt där man kan rapportera fynd av främmande
arter. Naturvårdsverket har under perioden 2002-2007 finansierat ett forskningsprojekt,
AquaAliens, för att öka kunskapsnivån.

Pågående åtgärder i Bottenhavets vattendistrikt
Problem med främmande arter i sig är inget nytt, men har fått betydligt mer uppmärksamhet
de senaste åren då man insett att främmande arter kan påverka ekosystem negativt, med
förlust av biologisk mångfald som följd. Då främmande arter som miljöproblem inte är klart
definierat, nationella bedömningsgrunder saknas exempelvis för bedömning av ekologiska
effekter av främmande arter, har länsstyrelserna i distriktet gjort olika bedömningar huruvida
detta är ett miljöproblem eller inte. Detta har fått till följd att pågående åtgärder mot
främmande arter är få i distriktet. I Ånnsjön i västra Jämtland sker ett riktat decimeringsfiske
på lekande Kanadaröding, som anses påverka ekologin i sjön genom att den konkurrerar med
den naturliga rödingspopulationen i sjön. Utöver detta pågår verifieringar av
bäckrödingförekomster i 19 vattenförekomster i distriktet, 15 i Indalsälvens och 4 i Ljungans
avrinningsområde.

2.4.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
Den bedömda omfattningen av främmande arter är idag inte speciellt stor och för sjöarna
motsvarar det 10 % av den totala sjöarean, för vattendragen 1,8 % av den totala
vattendragslängden och för kustvatten 34 % av den totala vattenytan i distriktet (Tabell 12).
Den totala andelen av antalet vattenförekomster i distriktet som riskerar att inte uppnå god
ekologisk status 2015 på grund av främmande arter är 1,1 % för sjöar och vattendrag, samt 44
% för kustvatten (Tabell 12).  

 

 

 

 

 

Åtgärder mot miljöproblem



Åtgärdsprogram 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt Sidan 41 (122)

Tabell 12. Andel av vattenförekomsterna (antal och yta/längd) som inte bedöms uppnå god ekologisk
status 2015 på grund av främmande arter.

 Antal VF % Yta % Längd %

Sjöar   1,1  10,5

Vattendrag   1,1 1,8

Kust  44  34,4  

De höga procenttalen på kustvatten beror på att de är få (n=64) men stora till ytan och att man
bedömt att havsborstmasken Marenzellaria neglecta finns i många kustvattenförekomster.
Den största andelen vattenförekomster där främmande arter kan utgöra ett miljöproblem är
inte klassade. Det finns dessutom vattenförekomster som har god ekologisk status idag där
främmande arter kan utgöra ett miljöproblem (Tabell 13).

Tabell 13. Nuvarande status för de vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status
2015 på grund av främmande arter. För sjöar och kust är enheten andelen av den totala ytan i procent
och för vattendrag andelen av den summerade vattendragslängden i distriktet i procent.

 Dålig Otillfred-
ställande

Måttlig God Hög  Ej klassad

Sjöar  0,0 %  3,0 %  7,1 %  0,4 %  0,0 %  14,6 %

Vattendrag  0,0 %  0,2 %  1,6 %  0,0 %  0,0 %  18,5 %

Kust  0,0 %  1,5 %  8,0 %  24,9 %  0,0 %  48,0 %

2.4.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
En verifiering med biologisk provtagning behöver utföras för att bedömningen av
miljöproblemet främmande arter och risken för att inte uppnå god ekologisk status eller god
ekologisk potential 2015 ska bli säkrare. Förhindrande av spridning av främmande arter är
nödvändigt för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status eller god ekologisk potential ska
uppnås (Tabell 14).

Tabell 14. I tabellen redovisas den åtgärd som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar
till myndigheter och kommuner för att åtgärda främmande arter i vattenförekomster. I tabellen redovisas
också exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en
plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering
av avrinningsområden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Verifiering av förekomsten och
problemet med främmande
arter i vattenförekomster.
Prövning av tillstånd för
utplantering av främmande
arter.
Decimeringsfiske.

Verifiering av främmande
arter.
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2.4.4. Effekter av åtgärder

b Verifiering av vattenförekomster leder till en säkrare bedömning av såväl aktuell ekologisk
status som risken för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status år 2015 och
2021. 

b En säkrare bedömning av risken för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status
år 2015 och 2021 ger underlag för att besluta om riktade decimeringsåtgärder mot
främmande arter i vattenförekomster. 
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2.5. Fysiska förändringar

Fysiska förändringar i sjöar och vattendrag i Bottenhavets vattendistrikt är i första hand
kopplade till vandringshinder i form av dammar, väg- och järnvägstrummor,
flottledsrensningar samt flödes- och nivåförändringar i reglerade sjöar och vattendrag. Som
framgår av Figur 5-7 är omfattningen av fysiska förändringar stor i distriktet.

Åtgärder mot miljöproblem



Åtgärdsprogram 2009-2015 för Bottenhavets vattendistriktSidan 44 (122)

Figur 5. Vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015 på grund av kontinuitetsförändringar är
rödmarkerade på distriktskartan.

Åtgärder mot miljöproblem
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2.5.1. Genomförda och pågående åtgärder
Det äldsta miljöproblemet vi har i våra vatten handlar om det vi kallar fysiska förändringar.
Redan för hundratals år sedan dikade man stora områden, sänkte sjöar med mera för att vinna
ny mark att odla på. Man byggde också dammar, även i de minsta vattendragen, för att
utvinna kraft och man rensade och rätade vattendrag för att kunna flotta timmer. Detta har
skett i hela Sverige, men det är i norra delen av landet problemet får störst proportioner
genom framförallt utbyggnaden av vattenkraften i de stora älvarna. Reglerings- och
kraftverksdammarna blev till vandringshinder och hindrar än idag lax, öring, harr, sik, ål och
flodnejonöga att nå sina naturliga lek- och uppväxtområden. Den gamla vattenlag som tillkom
i början på 1900-talet hade som syfte att underlätta utnyttjande av vattendragen för
vattenkraftsändamål, inte att skydda dem. Även skogsbruket har gett upphov till fysiska
förändringar av vattendragen genom avverkningar i strandzonen. Idag finns också ett
omfattande nät av skogsbilvägar med ett stort antal vägtrummor som utgör vandringshinder.

Miljöhänsynen när det gäller fysiska förändringar har förbättrats inom framförallt skogsbruket
under det senaste decenniet. Numera är det vanligt att funktionella kantzoner med träd lämnas
kvar längs vattendragen vid avverkningar i förebyggande syfte. Vägtrummor som var
vandringshinder har också bytts ut i många fall. Stora summor har också lagts ner på att
restaurera gamla flottleder, framförallt i Vindelälven och Piteälven. Statliga pengar har också
använts för att anlägga vandringsvägar förbi dammar men även för att köpa in vatten för att
åstadkomma ett mer biologiskt anpassat flöde. Fysisk restaurering av vattendrag är ett
långsiktigt arbete eftersom påverkan har skett under århundraden och varit genomgripande i
flertalet vattensystem.
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Figur 6. Vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015 på grund av flödesförändringar är rödmarkerade på
distriktskartan.
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Figur 7. Vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015 på grund av morfologiska förändringar är
rödmarkerade på distriktskartan.
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Pågående åtgärder i Bottenhavets vattendistrikt
Arbetet med att på olika sätt restaurera vatten, antingen genom fysiska åtgärder i form av att
restaurera flottledsrensade vattendragsträckor, borttagande av vandringshinder eller annan
biotopvård, eller genom omprövningar av vattendomar av olika slag, pågår i en allt större
omfattning i vårt distrikt. Under perioden 2009-2010 bedöms ungefär 260 vattenförekomster
genomgå någon typ av åtgärd för att förbättra de fysiska förutsättningarna för biologiskt liv i
våra vatten. Detta arbete omfattar också inventeringar och utredningar för att på sikt kunna
projektera och genomföra åtgärder i det stora antal av vattenförekomster som omfattas av
miljöproblemet i distriktet.

2.5.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
Omfattningen av fysiska förändringar bedöms vara ett mycket omfattande miljöproblem i
Bottenhavets vattendistrikt.  Begreppet är ett samlingsnamn för förändringar av kontinuitet,
flöde och morfologi, vilka nedan redovisas var för sig.

Kontinuitetsförändringar
Vandringshinder i olika form är vanligt förekommande och för sjöarna motsvarar det 47 % av
den totala sjöarean och för vattendragen 24 % av den totala vattendragslängden i distriktet
(Tabell 15). Den totala andelen av antalet vattenförekomster i distriktet som riskerar att inte
uppnå god ekologisk status 2015 på grund av kontinuitetsförändringar är 26 % för sjöar och
21 % för vattendrag (Tabell 15). Den största andelen av vattenförekomster där
kontinuitetsförändringar kan utgöra ett miljöproblem har idag måttlig eller otillfredsställande
status. Det finns dessutom vattenförekomster som har god eller hög ekologisk status idag men
där kontinuitetsförändringar kan utgöra ett miljöproblem som behöver åtgärdas för att
vattenförekomsterna ska bibehålla sin status (Tabell 16).

Tabell 15. Andel av vattenförekomsterna (antal och yta/längd) som inte bedömsuppnå god ekologisk
status 2015 på grund av kontinuitetsförändringar.

 Antal VF % Yta % Längd %

Sjöar  25,8  47,2

Vattendrag  21,0 23,5

Tabell 16. Nuvarande status för de vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status
2015 på grund av kontinuitetsförändringar. För sjöar är enheten andelen av den totala sjöytan i procent
och för vattendrag andelen av den summerade vattendragslängden i distriktet i procent.

 Dålig Otillfred-
ställande

Måttlig God Hög  Ej klassad

Sjöar  6,8 %  12,2 %  27,8 %  0,4 %  0,0 %  0,1 %

Vattendrag  3,1 %    6,7 %  10,4 %  3,0 %  0,3 %  0,0 %

Flödesförändringar
Flödesförändringar är allmänt förekommande och för sjöarna motsvarar det 44 % av den
totala sjöarean och för vattendragen 5 % av den totala vattendragslängden i distriktet (Tabell
17). Den totala andelen av antalet vattenförekomster i distriktet som riskerar att inte uppnå
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god ekologisk status 2015 på grund av flödesförändringar är 20,1 % för sjöar och 5,2 % för
vattendrag (Tabell 17). Den största andelen av vattenförekomster där flödesförändringar kan
utgöra ett miljöproblem har idag måttlig eller otillfredsställande status. Det finns dessutom
vattenförekomster som har god eller hög ekologisk status idag men där flödesförändringar kan
utgöra ett miljöproblem som behöver åtgärdas för att vattenförekomsterna ska bibehålla sin
status (Tabell 18).

Tabell 17. Andel av vattenförekomsterna (antal och yta/längd) som inte uppnår god ekologisk status
2015 på grund av flödesförändringar.

 Antal VF % Yta % Längd %

Sjöar  20,1  45,5

Vattendrag    5,2 7,3

Tabell 18. Nuvarande status för de vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status
2015 på grund av flödesförändringar. För sjöar är enheten andelen av den totala sjöytan i procent och
för vattendrag andelen av den summerade vattendragslängden i distriktet i procent.

 Dålig Otillfred-
ställande

Måttlig God Hög  Ej klassad

Sjöar  8,0 %  7,0 %  18,0 %  12,0 %  0,5 %    0,0 %

Vattendrag  2,0 %  3,5 %    0,9 %    0,7 %  0,2 %  32,0 %

Morfologiska förändringar
Morfologiska förändringar av olika slag är relativt vanligt och för sjöarna motsvarar det 15 %
av den totala sjöarean och för vattendragen 26 % av den totala vattendragslängden i distriktet
(Tabell 19). Den totala andelen av antalet vattenförekomster i distriktet som riskerar att inte
uppnå god ekologisk status 2015 på grund av morfologiska förändringar är 14 % för sjöar och
20 % för vattendrag (Tabell 19). Den största andelen av vattenförekomster där morfologiska
förändringar kan utgöra ett miljöproblem har idag måttlig status. Det finns dessutom
vattenförekomster som har god ekologisk status idag men där morfologiska förändringar kan
utgöra ett miljöproblem som behöver åtgärdas för att vattenförekomsterna ska bibehålla sin
status (Tabell 20).

Tabell 19. Andel av vattenförekomsterna (antal och yta/längd) som inte bedömsuppnå god ekologisk
status 2015 på grund av morfologiska förändringar.

 Antal VF % Yta % Längd %

Sjöar  13,7  14,9

Vattendrag  19,7 25,7
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Tabell 20. Nuvarande status för de vattenförekomster som inte bedöms uppnå god ekologisk status
2015 på grund av morfologiska förändringar. För sjöar är enheten andelen av den totala sjöytan i
procent och för vattendrag andelen av den summerade vattendragslängden i distriktet i procent.

 Dålig Otillfred-
ställande

Måttlig God Hög  Ej klassad

Sjöar  0,2 %  2,7 %  11,9 %  0,1 %  0,0 %  0,1 %

Vattendrag  1,8 %  4,1 %  17,3 %  2,5 %  0,0 %  0,0 %

I distriktet finns också tre kustvattenförekomster, Sundsvallsfjärden och Inre och Yttre fjärden
i Gävle, som uppvisar problem med morfologiska förändringar (Tabell 21).

Tabell 21. Andel av vattenförekomsterna (antal och yta/längd) som inte bedöms uppnå god ekologisk
potential 2015 på grund av fysiska förändringar. Samtliga har fått statusen Måttlig potential.

 Antal VF % Yta % Längd %

Sjöar  3 %  26 %

Vattendrag  2 % 2 %

Kust 5 %  6 %  

2.5.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
En noggrann verifiering med biotopkartering behöver utföras för att bedömningen av
miljöproblem kopplade till fysiska förändringar och risken för att inte uppnå god ekologisk
status eller god ekologisk potential 2015 ska bli säkrare. Ett omfattande restaureringsarbete är
nödvändigt för att miljökvalitetsnormen för god ekologisk status eller god ekologisk potential
ska uppnås (Tabell 22). 
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Tabell 22. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar
till myndigheter och kommuner för att åtgärda fysiska förändringar i vattenförekomster. I tabellen
redovisas också exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.  

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en
plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering
av avrinningsområden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Verifiering av fysiska
förändringar i
vattenförekomster.

Återställning av flottleder.

Utredningsbehov:
Upprätta plan för att återställa
flottleder.
Utredning om lämpliga och
möjliga fysiska
förbättringsåtgärder i kraftigt
modifierade vatten och andra
reglerade vatten.

Verifiering av fysiska
förändringar.

Återställning av flottleder.

Planeringskostnad

 28. Länsstyrelserna behöver göra en
översyn och vid behov verka för omprövning
av befintliga tillståndspliktiga verksamheter,
enligt 9 och 11 kap miljöbalken, vilka kan ha
en inverkan på vattenmiljön, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.

 Prövning med syfte att få till
stånd åtgärder avseende
förbättrad kontinuitet,
morfologi, hydrologi samt
utredning.

 Administrativ kostnad

 21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd
med Naturvårdsverket och Fiskeriverket,
ta fram underlag och utveckla föreskrifter
och/eller andra styrmedel för
ändamålsenliga skyddszoner och andra
skyddsåtgärder intill vattenförekomster så
att god kemisk status och god eller hög
ekologisk status bibehålls eller uppnås.

Trädbevuxna kantzoner

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad fysisk
påverkan på vatten från
skogsbruk.

 Administrativ kostnad

 16. Statens Jordbruksverk behöver, efter
samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, ta fram underlag för, och
utveckla föreskrifter och/eller andra
styrmedel med syfte att minska jordbrukets
inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i
områden med vattenförekomster som
riskerar att inte uppnå god ekologisk status
eller god kemisk status.

Trädbevuxna kantzoner

Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för minskad fysisk
påverkan på vatten från
jordbruk.

 Administrativ kostnad
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 18. Kammarkollegiet behöver, efter
samråd med Naturvårdsverket,
Fiskeriverket och länsstyrelserna, ta
fram underlag och strategier med syfte att
åtgärda vandringshinder, regleringar,
vattenhushållningsfrågor och andra fysiska
ingrepp som påverkar vattenförekomster så
att de inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status eller god
ekologisk potential.

Fysiska förbättringsåtgärder i
anslutning till dammar.

Omprövning av vattendomar.

Utredningsbehov:
Strategi och plan för
omprövning av vattendomar.

Fysiska förbättringsåtgärder
vid dammar

Administrativ kostnad

 12. Sveriges Geologiska Undersökning
behöver, efter samråd med
länsstyrelserna, ta fram underlag om
grundvatten som visar på påverkan på
terrestra och akvatiska ekosystem, särskilt
för områden med vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god ekologisk status.

 Ta fram underlag som visar
på påverkan på terrestra och
akvatiska ekosystem.

 Administrativ kostnad

 13. Banverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och dagvattens påverkan på
yt- och grundvatten, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Åtgärda järnvägövergångar
som är vandringshinder.

Utredningsbehov:
Framtagande av plan och
kunskapsunderlag för att
åtgärda vandringshinder.

Åtgärder vid vandringshinder i
form av järnvägstrummor

Administrativ kostnad

 27. Vägverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och vägdagvattens
påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.
Vägverket behöver även verka för att andra
väghållare tar fram motsvarande
kunskapsunderlag och genomför åtgärder.

Åtgärda vägövergångar som är
vandringshinder.

Utredningsbehov:
Framtagande av plan och
kunskapsunderlag för att
åtgärda vandringshinder.

Åtgärder vid vandringshinder i
form av vägtrummor

Administrativ kostnad

 15. Statens Jordbruksverk och
länsstyrelserna behöver prioritera sin
rådgivning inom miljöområdet i ett
avrinningsområdesperspektiv till
jordbruksföretag inom områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

 Rådgivning  Administrativ kostnad

 20. Riksantikvarieämbetet och
länsstyrelserna behöver ta fram underlag
för vilka vattenmiljöer och
vattenanläggningar som har särskilt stort
kulturmiljövärde i, eller i anslutning till,
vattenförekomster där det behöver vidtas
åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk
status eller god kemisk status.

Utredningsbehov:
Ta fram underlag som utpekar
kulturmiljövärden vid
vattenförekomster.

 Administrativ kostnad
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2.5.4. Effekter av åtgärder

b Verifiering av vattenförekomster leder till en säkrare bedömning av såväl aktuell ekologisk
status som risken för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status år 2015 och
2021. 

b Planer för flottledsåterställning, vandringshinder och omprövningar av vattendomar antas
senast 2011. 

b Rapporter färdigställs senast 2011 och visar på: 
    - lämpliga och möjliga fysiska förbättringsåtgärder i kraftigt modifierade vatten och
andra reglerade vatten.
    - möjligheter att minska vägars och järnvägars fysiska påverkan på yt- och grundvatten. 

b Prövning enligt miljöbalken innebär att en översyn av befintliga tillståndspliktiga
verksamheter, enligt 9 och 11 kap miljöbalken, vilka kan ha en fysisk påverkan på
vattenförekomster är utförd senast 2011. 

b Nya styrmedel leder till att funktionella trädbevuxna kantzoner lämnas längs vattendrag vid
alla avverkningar. 

b Nya styrmedel leder till att funktionella trädbevuxna kantzoner etableras längs vattendrag i
anslutning till jordbruksmark. 

b Fysiska restaureringsåtgärder förväntas resultera i:
    - att minst 237 mil flottledsrensad vattendragsträcka återställs.
    - minst 938 väg- och järnvägstrummor som utgör vandringshinder åtgärdas.
    - minst 55 vandringsvägar för fisk och andra vattenorganismer byggs förbi  kraftverks-
och sjöregleringsdammar.   
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2.6. Vattenuttag

Vattenuttag sker både i grund- och ytvatten för kommunala vattenverk och för enskilda där de
största användningsområdena är för hushåll, industri, djuruppfödning samt för bevattning och
snökanoner. Överutnyttjande av grundvatten kan leda till vattenbrist och saltvatteninträngning
medan överutnyttjande av ytvatten kan leda till kritiskt låga vattenflöden som påverkar den
ekologiska statusen i vattendrag.

För en mer omfattande beskrivning av miljöproblemet vattenuttag hänvisas till
förvaltningsplanen för Bottenhavets vattendistrikt.

2.6.1. Genomförda och pågående åtgärder
Sverige är gynnat ur vattenförsörjningssynpunkt genom relativt hög yt- och
grundvattenbildning i större delen av landet. Därför har få åtgärder hittills behövts för att
begränsa uttag av vatten. I Bottenhavets vattendistrikt förekommer dock att uttag av yt- och
grundvatten under torrperioder är större än nybildningen, men detta får generellt bara
konsekvenser för enskilda, grävda brunnar. Tidvis förekommer att myndigheterna förordar ett
begränsat användande av vatten, särskilt för bevattning av annat än jordbruksgrödor under
torrperioder.

2.6.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
Alla 781 grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt har klassats till god kvantitativ
status och alla bedöms bibehålla god kvantitativ status till 2015. Fem grundvattenförekomster
har fått klassificeringen obetydlig påverkan avseende vattenuttag. För ytvatten är vattenuttaget
bristfälligt kartlagd, men rimligen är det ett marginellt problem då omfattningen av bevattning
av jordbruksgrödor och antalet anläggningar med snökanoner är begränsade. Den enda idag
kända påverkan på kvantitativ status på ytvattenförekomster är för industrisyfte och gäller
Husån i Ångermanland.

2.6.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
Vattenmyndigheten gör bedömningen att skyddet för överuttag av vatten vid kommunala
vattentäkter är tillfredsställande.
För att inte riskera problem med överuttag från mindre grund- och ytvattenförekomster anser
Vattenmyndigheten att förordningen om egenkontroll behöver tillämpas så att den omfattar
alla verksamheter som påverkar vattenförekomster så att de inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå god ekologisk status med avseende på fysiska störningar, samt att risk för påverkan på
den kvantitativa statusen inte uppstår.

Kommunerna behöver i sin planläggning av mark och vatten, samt byggande, beakta
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram i sina
översiktsplaner och detaljplaner. Ett kunskapsunderlag samt råd och anvisningar behöver
därför utvecklas av Boverket som stöd i samhällsplaneringen (Tabell 23).
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Tabell 23. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar
till myndigheter och kommuner för att åtgärda överuttag av vatten i vattenförekomster. I tabellen
redovisas också exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.

 Åtgärd Exempel på fysiska åtgärder
och utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder 

30. Länsstyrelserna behöver
upprätta en plan för sitt
åtgärdsarbete med prioritering av
avrinningsområden med
vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status eller
god kemisk status.

Verifiering av vattenuttag.  Verifiering av vattenuttag.

29. Länsstyrelserna behöver
säkerställa att verksamhetsutövare
genomför nödvändig egenkontroll
och har de kontrollprogram som
behövs för att möjliggöra en
bedömning av verksamheternas
inverkan på ekologisk, kemisk och
kvantitativ status i
vattenförekomster.

Mätningar av grundvattennivåer.  Administrativ kostnad

10. Sveriges Geologiska
Undersökning behöver ta fram
hydrogeologiskt kartunderlag, av
relevans för vattenförvaltningens
behov, som anger
grundvattenförekomsternas
flödesförhållanden och utbytet
mellan grundvatten och ytvatten,
särskilt för områden med
vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god kemisk status eller god
ekologisk status.

Utredningsbehov:
Ta fram hydrogeologiska kartor av
relevans för vattenförvaltningen.

 Administrativ kostnad

18. Kammarkollegiet behöver,
efter samråd med
Naturvårdsverket, Fiskeriverket
och länsstyrelserna, ta fram
underlag och strategier med syfte
att åtgärda vandringshinder,
regleringar,
vattenhushållningsfrågor och andra
fysiska ingrepp som påverkar
vattenförekomster så att de inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status eller
god ekologisk potential.

Fysiska förbättringsåtgärder i
anslutning till dammar.
Omprövning av vattendomar.

Utredningsbehov:
Strategi och plan för omprövning
av vattendomar.

Fysiska förbättringsåtgärderi
anslutning till dammar.

Administrativ kostnad

28. Länsstyrelserna behöver göra
en översyn och vid behov verka för
omprövning av befintliga
tillståndspliktiga verksamheter,
enligt 9 och 11 kap miljöbalken,
vilka kan ha en inverkan på
vattenmiljön, särskilt i områden
med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status eller
god kemisk status.

Prövning med syfte att få till stånd
åtgärder avseende förbättrad
kontinuitet, morfologi, hydrologi
samt utredning.

 Administrativ kostnad

Åtgärder mot miljöproblem



Åtgärdsprogram 2009-2015 för Bottenhavets vattendistriktSidan 56 (122)

32. Kommunerna behöver, inom
sin tillsyn av verksamheter och
föroreningsskadade områden som
kan ha negativ inverkan på
vattenmiljön, prioritera de områden
med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status eller
god kemisk status.

Tillsyn  Administrativ kostnad

34. Kommunerna behöver inrätta
vattenskyddsområden med
föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter som behövs för
dricksvattenförsörjningen, så att
dricksvattentäkterna långsiktigt
bibehåller en god kemisk status
och god kvantitativ status.

Att upprätta vattenskyddsområden
med föreskrifter, t.ex. med stöd av
kap 7 MB.

Administrativ kostnad

35. Kommunerna behöver tillse
att vattentäkter som inte är
kommunala, men som försörjer fler
än 50 personer eller där
vattenuttaget är mer än 10
m3/dag, har god kemisk status och
god kvantitativ status och ett
långsiktigt skydd.

37. Kommunerna behöver, i
samverkan med länsstyrelserna,
utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i
områden med vattenförekomster
som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god ekologisk status,
god kemisk status eller god
kvantitativ status.

Utredningsbehov:
Utvecklande av
avloppsvattenplaner vid
kommunerna.

Planeringskostnad

 2.6.4. Effekter av åtgärder

b Verifiering av vattenförekomster leder till en säkrare bedömning av såväl aktuell ekologisk
status som risken för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status år 2015 och
2021. 

b Säkerställande av egenkontrollen innebär att mätningar av grundvattennivåer kommer till
stånd i grundvattenförekomster där vattenuttag sker. 

b Arbetet med att bilda vattenskyddsområden förväntas resultera i att:
    - 129 dricksvattentäkter som idag saknar skydd får skyddsområden med föreskrifter som
överensstämmer med kraven i miljöbalken.
    - 297 dricksvattentäkter som behöver en översyn av nuvarande vattenskydd får
skyddsområden med föreskrifter som överensstämmer med kraven i miljöbalken.
    - formerna för vattenskyddet utreds för 206 vattentäkter. Det gäller täkter där antalet
anslutna personekvivalenter är mindre än 100 och som inte har något skyddsområde idag. 
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2.7. Skydd av dricksvatten

Dricksvatten hämtas ur såväl ytvattenförekomster som grundvattenförekomster. I kommunala
vattentäkter följs vattenkvaliteten noggrant genom olika provtagningsprogram.

Flera miljömål har inriktning mot skyddet av dricksvatten. Tyvärr saknas det fortfarande
tillfredsställande skydd för flertalet vattentäkter, men länsstyrelser och kommuner har sedan
ett antal år arbetet metodiskt med frågan. Myndigheterna arbetar också för att det ska finnas
reservvattentäkter i större omfattning än idag.

2.7.1 Genomförda och pågående åtgärder
Huvudmännen för vattenförsörjningen, i huvudsak kommunerna, genomför ett kontinuerligt
arbete med att utarbeta vattenskyddsområde med föreskrifter med stöd av 7 kap miljöbalken
och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:16). I Bottenhavets vattendistrikt pågår
åtgärder med syfte att skapa skyddsområden med föreskrifter i 35 grundvattenförekomster,
samt att verifiering av status (företrädesvis kemisk) pågår i cirka 65 grundvattenförekomster.

2.7.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
183  av grundvattenförekomsterna (23 %), 33 av sjöarna (0,9 %) och 6 av vattendragen (0,08
%) utgör dricksvattentäkter. Sju av de 183 grundvattenförekomsterna har klassats som
otillfredsställande med avseende på kemisk status. Enligt riskklassning med Sveriges
geologiska undersöknings indikativa påverkansmodell så är dock 65 av de 183
grundvattenförekomsterna i riskzonen att inte nå god status till 2015. Ingen av
dricksvattenförekomsterna har sämre än god kvantitativ status, och ingen bedöms heller ha
risk för att god kvantitativ status inte ska uppnås till 2015.

2.7.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
En noggrann verifiering med vattenkemisk provtagning behöver utföras för att bedömningen
av risken för att god kemisk status inte uppnås 2015 ska bli säkrare. Det gäller för grund- och
ytvattenförekomsten med uttag av dricksvatten. Alla dricksvattenförekomster behöver
skyddas oavsett status och risk. För att säkerställa ett bra dricksvatten nu och i framtiden
behöver äldre vattenskyddsområden ses över och nya vattenskyddsområden bildas där sådana
saknas (Tabell 24).  

Tabell 24. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar
till myndigheter och kommuner för att säkerställa skyddet av dricksvatten i distriktet. I tabellen
redovisas också exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en
plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering
av avrinningsområden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Verifiering av påverkan på
grundvattenförekomster.

Verifiering av
grundvattenförekomster.
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 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn
av verksamheter och föroreningsskadade
områden som kan ha negativ inverkan på
vattenmiljön, prioritera de områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

 Tillsyn  Administrativ kostnad

 34. Kommunerna behöver inrätta
vattenskyddsområden med föreskrifter för
kommunala dricksvattentäkter som behövs
för dricksvattenförsörjningen, så att
dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en
god kemisk status och god kvantitativ
status.

Att upprätta
vattenskyddsområden med
föreskrifter, t.ex. med stöd av
kap 7 MB.

 

 Administrativ kostnad

 35. Kommunerna behöver
tillse att vattentäkter som inte
är kommunala, men som
försörjer fler än 50 personer
eller där vattenuttaget är mer
än 10 m3/dag, har god kemisk
status och god kvantitativ
status och ett långsiktigt
skydd.

 37. Kommunerna behöver, i samverkan
med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status,
god kemisk status eller god kvantitativ
status.

Utredningsbehov:
Utvecklande av
avloppsvattenplaner vid
kommunerna.

 Planeringskostnad

 10. Sveriges Geologiska Undersökning
behöver ta fram hydrogeologiskt
kartunderlag, av relevans för
vattenförvaltningens behov, som anger
grundvattenförekomsternas
flödesförhållanden och utbytet mellan
grundvatten och ytvatten, särskilt för
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
kemisk status eller god ekologisk status.

Utredningsbehov:
Ta fram hydrogeologiskt
kartunderlag. Administrativ kostnad

 11. Sveriges Geologiska Undersökning
behöver fortsätta arbetet med att insamla
information om befintliga vattentäkter med
ett uttag större än 10 m3/dygn eller som
försörjer fler än 50 personer samt avgränsa
betydande grundvattenförekomster.

Utredningsbehov:
Fortsatt kartläggning

 Administrativ kostnad

 15. Statens Jordbruksverk och
länsstyrelserna behöver prioritera sin
rådgivning inom miljöområdet i ett
avrinningsområdesperspektiv till
jordbruksföretag inom områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Rådgivning till
lantbruksföretag angående
gödsling, lagring av gödsel,
jordbearbetning, markstruktur,
grödofördelning, utfodring
m.m.

 Administrativ kostnad
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 16. Statens Jordbruksverk behöver, efter
samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, ta fram underlag för, och
utveckla föreskrifter och/eller andra
styrmedel med syfte att minska jordbrukets
inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i
områden med vattenförekomster som
riskerar att inte uppnå god ekologisk status
eller god kemisk status.

 
Utredningsbehov:
Föreskrift eller annat
styrmedel för
minskad påverkan på yt- och
grundvatten från jordbruk

 Administrativ kostnad

 18. Kammarkollegiet behöver, efter
samråd med Naturvårdsverket,
Fiskeriverket och länsstyrelserna, ta
fram underlag och strategier med syfte att
åtgärda vandringshinder, regleringar,
vattenhushållningsfrågor och andra fysiska
ingrepp som påverkar vattenförekomster så
att de inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status eller god
ekologisk potential.

Fysiska förbättringsåtgärder i
anslutning till dammar.

Omprövning av vattendomar.

Utredningsbehov:
Strategi och plan för
omprövning av vattendomar.

 Fysiska förbättringsåtgärder,
dammar

Administrativ kostnad

 22. Livsmedelsverket behöver, i samråd
med Sveriges Geologiska Undersökning,
ta fram underlag och utveckla föreskrifter
och/eller andra styrmedel för övervakning av
råvatten för alla dricksvattentäkter i
vattenförekomster där det samlade uttaget
är större än 10 m3/dygn eller försörjer fler
än 50 personer.

Utredningsbehov:
Utveckla föreskrifter

 Administrativ kostnad

 27. Vägverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och vägdagvattens
påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.
Vägverket behöver även verka för att andra
väghållare tar fram motsvarande
kunskapsunderlag och genomför åtgärder.

Utredningsbehov:
Ta fram kunskapsunderlag för
att motverka vägdagvattens
påverkan på dricksvatten.

 Administrativ kostnad

 13. Banverket behöver ta fram
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder
för att undanröja eller motverka
vandringshinder och dagvattens påverkan på
yt- och grundvatten, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status
eller god kemisk status.

Utredningsbehov:
Ta fram kunskapsunderlag för
att motverka
järnvägsdagvattens påverkan
på dricksvatten.

 Administrativ kostnad

 19. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket och länsstyrelserna,
utveckla riktlinjer för undersökande
övervakning för inträffade olyckor, naturliga
och andra, som kan påverka
vattenförekomsters ekologiska, kemiska
eller kvantitativa status.

Utredningsbehov:
Ta fram riktlinjer för
undersökande övervakning.

 Administrativ kostnad

 28. Länsstyrelserna behöver göra en
översyn och vid behov verka för omprövning
av befintliga tillståndspliktiga verksamheter,
enligt 9 och 11 kap miljöbalken, vilka kan ha
en inverkan på vattenmiljön, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status.

Prövning med syfte att få till
stånd åtgärder avseende
förbättrad kontinuitet,
morfologi, hydrologi samt
utredning.

 Administrativ kostnad
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 31. Länsstyrelserna behöver i sitt arbete
med att åtgärda föroreningsskadade mark-
och vattenområden, särskilt prioritera de
områden som läcker prioriterade ämnen eller
särskilda förorenande ämnen, till
vattenförekomster som därför inte uppnår,
eller riskerar att inte uppnå, god kemisk
status eller god ekologisk status.

Vid planläggning för
efterbehandling av
föroreningsskadade områden
prioriteras vattenförekomster
som riskerar att inte uppnå
god ekologisk status eller god
kemisk status.

 

 

 2.7.4. Effekter av åtgärder

b En fortsatt kartläggning förväntas resultera i att grundvattenförekomster kan avgränsas för
alla dricksvattentäkter med ett uttag större än 10 m3/dygn eller som försörjer fler än 50
personer. 

b Verifiering av grundvattenförekomster leder till en säkrare bedömning av såväl aktuell
kemisk och kvantitativ status som risken för att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk
och kvantitativ status år 2015 och 2021. 

b Ett hydrogeologiskt kartunderlag, av relevans för vattenförvaltningens behov finns senast
2011. 

b Avloppsvattenplaner antas senast 2011. 
b Arbetet med att bilda vattenskyddsområden förväntas resultera i att:

    - 129 dricksvattentäkter som idag saknar skydd får skyddsområden med föreskrifter som
överensstämmer med kraven i miljöbalken.
    - 297 dricksvattentäkter som behöver en översyn av nuvarande vattenskydd får
skyddsområden med föreskrifter som överensstämmer med kraven i miljöbalken.
    - formerna för vattenskyddet utreds för 206 vattentäkter. Det gäller täkter där antalet
anslutna personekvivalenter är mindre än 100 och som inte har något skyddsområde idag. 
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2.8. Klimatförändringar, vattenresurser, översvämningar och torka

Med klimatförändringarna förutspås större variation i nederbörd med flera intensiva
regnperioder som medför höga vattennivåer/-flöden, våtare vintrar och torrare somrar samt
förhöjda temperaturer. Effekterna kan bli ökad övergödning, ökat läckage av miljögifter, ökad
grumling, problem med vattenuttag och dricksvatten samt förändrade ekosystem på grund av
temperaturhöjningar.

2.8.1. Genomförda och pågående åtgärder
I syfte att förbättra kunskapen om effekterna av ett förändrat klimat på kvantiteten och
kvaliteten av yt- och grundvatten och därmed vilka förebyggande åtgärder som kan komma att
behöva vidtas har ett antal utrednings- och kunskapshöjande åtgärder genomförts: 

b Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem. Underlagsrapport till Klimat-
och sårbarhetsutredningen, Svenskt Vatten.  

b Dricksvattenförsörjning i förändrat klimat. Underlagsrapport till Klimat- och
sårbarhetsutredningen, Svenskt Vatten. 

b Framtagande av ny höjddatabas hos Metria. 

2.8.2. Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna
Behovet för en fortsatt kartläggning och kunskapsinsamling är stor. Risken för förändrad
temperatur samt mer extrema flödesförhållanden, översvämningar och torka kan behöva tas
med i beaktande vad gäller verksamheter som påverkar yt- och grundvattnets kvantitet och
kvalitet.

2.8.3. Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna
Vattenmyndigheten gör bedömningen att det behövs ett bättre kunskapsunderlag såväl för
hydrologin som för regionala klimatprediktioner. Arbetet med dessa frågor behöver utökas för
att relevant information ska kunna tillhandahållas vattenförvaltningen.

För att minska riskerna med att översvämningar och torka påverkar dricksvatten och
vattenuttag samt den ekologiska och kemiska statusen, kan översikts- och detaljplaner behöva
anpassas så att framtida förändringar av klimat och vattenresurser tas i beaktande.
Egenkontrollprogram och mätprogram kan också behöva utvecklas så att faktorer med
betydelse för beräkning och uppföljning av förändringar av klimat och vattenresurser med
betydelsen för den kvantitativa, ekologiska och kemiska statusen tas i beaktande.

De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner som rör
klimatförändringar och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 25.
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Tabell 25. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar
till myndigheter och kommuner för att motverka klimatförändringar, torka, översvämningar och skydda
vattenresurser. I tabellen redovisas också exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade
åtgärder. 

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

25. Sveriges Meteorologiska och
Hydrologiska Institut behöver ta fram
klimatprediktioner på avrinningsområdesnivå
som underlag för bedömning av effekter på
ekologisk status till följd av förändrade höga
och låga flöden.

Utredningsbehov:
Framtagande av
kunskapsunderlag.

Administrativ kostnad

2.8.4. Effekter av åtgärder

b Ett kunskapsunderlag som visar på klimateffekter på flöden i avrinningsområden finns
senast 2011. 

Åtgärder mot miljöproblem
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2.9. Övriga åtgärder

Vattenmyndigheten ska genomföra en interrimsrapport av vattenförvaltningsarbetet under
2012, varför en successiv uppföljning av arbetet är nödvändig. Vattenmyndigheten ska även
ta fram underlag inför det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och revision av kartläggning,
övervakning, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Arbetet kräver en
fortsatt dialog med berörda myndigheter och kommuner samt insamling av relevanta underlag
(Tabell 26). Avsteg från Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska motiveras i rapporteringen
om åtgärdsarbetet.

Tabell 26. I tabellen redovisas de åtgärder som Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt riktar
till myndigheter och kommuner för åtgärder som inte kan hänföras till de övriga miljöproblemen. I
tabellen redovisas också exempel på fysiska åtgärder, samt konsekvensanalyserade åtgärder.

Åtgärd Exempel på fysiska
åtgärder och
utredningsbehov

Konsekvensanalyserade
åtgärder

1. Samtliga myndigheter och kommuner
som omfattas av detta åtgärdsprogram
behöver den 28 februari varje år rapportera
till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som
genomförts under föregående kalenderår i
syfte att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna som har föreskrivits
för vattenförekomster inom myndighetens
eller kommunens verksamhetsområde
uppnås. Rapporteringen ska påbörjas år
2011. Utveckling av rapporteringen sker i
samverkan med Vattenmyndigheten.

Rapportering Administrativ kostnad

4. Naturvårdsverket behöver ta fram
underlag för, och utveckla föreskrifter
och/eller andra styrmedel för vattenrelaterad
miljöövervakning och recipientkontroll så att
all sådan övervakning uppfyller tydliga och
gemensamma krav med avseende på
kvalitet, tillgänglighet, spårbarhet och
jämförbarhet samt för vad som i övrigt krävs
enligt förordning (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön.

Utredningsbehov:
Underlag för att utveckla
föreskrifter och/eller andra
styrmedel.

Administrativ kostnad

6. Naturvårdsverket behöver utveckla det
nationella systemet med datavärdar så att
de omfattar de kvalitetsfaktorer och den
påverkansdata som är av betydelse för
vattenförvaltningen.

Utredningsbehov:
Utveckling av datavärdskap.

23. Statistiska Centralbyrån behöver
tillhandahålla samhällsekonomisk statistik på
avrinningsområdesnivå med relevans för
vattenförvaltningens behov.

Utredningsbehov:
Framtagande av statistik

 Administrativ kostnad  

14. Boverket behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska
Undersökning, Riksantikvarieämbetet,
Fiskeriverket och länsstyrelserna,
utveckla kunskapsunderlag samt råd och
anvisningar för den svenska
samhällsplaneringen för genomförandet av
vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer
och åtgärdsprogram.

Utredningsbehov:
Ta fram råd och anvisningar.

 Administrativ kostnad  
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24. Sveriges Meteorologiska och
Hydrologiska Institut behöver ta fram
hydrologisk information på
vattenförekomstnivå med relevans för
vattenförvaltningens behov.

Utredningsbehov:
Framtagande av hydrologisk
information på
vattenförekomstnivå.

 Administrativ kostnad  

36. Kommunerna behöver utveckla sin
planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås
och inte överträds.

Planering och prövning  Administrativ kostnad
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3. Konsekvensanalys för åtgärder i Bottenhavets
vattendistrikt

Syftet med konsekvensanalysen är skapa en bild av vilka kostnader och nyttor som kan
förväntas av att genomföra åtgärdsprogrammet och relatera dessa till den utveckling av
miljötillståndet som kan förväntas om inget åtgärdsprogram genomförs, det så kallade
nollalternativet.

Analysen av nollalternativet för olika miljöproblem utgår från den prognos som
Miljömålsrådet gör för hur de nationella miljökvalitetsmålen kommer att nås till 2020.
Analysen utgår även ifrån långtidsprognoser för utvecklingen av produktionsvärdena inom
olika relevanta sektorer som tagits fram av SCB (Statistiska centralbyrån). Inga kvantitativa
skattningar har gjorts beträffande kostnader och nyttor av detta alternativ, istället har en
kvalitativ bedömning av utvecklingen inom de olika miljöproblemområdena under perioden
fram till 2015 gjorts.

När det gäller effekterna av åtgärdsprogrammet har Vattenmyndigheten avstått från att
värdera miljönyttorna i ekonomiskt värde utan även här har en kvalitativ bedömning/skattning
genomförts. Åtgärderna är uppdelade efter miljöproblemområdena. Under respektive
miljöproblemområde beskrivs såväl nollalternativet som de konsekvensanalyserade
åtgärderna kompletterat med uppskattade kostnader. Kostnaderna har beräknats utifrån
uppskattningar och schablonberäkningar baserade på antaganden och erfarenheter av tidigare
genomförda åtgärder. Till följd av detta råder relativt stor osäkerhet beträffande de totala
kostnadsnivåerna.

För samtliga miljöproblem har verifieringskostnader beräknats. Verifiering har bedömts som
en nödvändig åtgärd som ska leda till en säkrare bedömning av såväl aktuell status som risken
för att vattenförekomster inte uppnår god status år 2015 och 2021. Kostnaderna har beräknats
utifrån en miniminivå för respektive miljöproblem när det gäller biotopkartering,
vattenkemisk och biologisk provtagning (Se metodbeskrivningen, Bilaga 1).

3.1. Styrmedel

Styrmedel som syftar till att komma till rätta med miljöproblem brukar delas in i tre
huvudsakliga kategorier: juridiska (normativa), som innebär reglering genom lagstiftning om
utsläppsnivåer, tillsyn med mera, ekonomiska, som omfattar skatter, subventioner eller olika
typer av handelssystem med utsläppsrätter eller liknande och slutligen informativa, som
exempelvis omfattar avtal mellan olika parter, informationskampanjer eller rådgivning. Det är
också vanligt med en indelning av styrmedel i grupperna incitamentsbaserade styrmedel, till
vilka skatter, subventioner och handelssystem med utsläppsrätter räknas, och
direktreglerande, till vilka lagstiftade krav på viss teknik eller utsläppsnivåer räknas.

Alla styrmedel har sina för och nackdelar vilka förstärks eller försvagas beroende på
omständigheter och sammanhang. Ett styrmedels effektivitet bedöms efter flera olika
egenskaper, utöver dess förmåga att uppnå ett visst utsläppsmål är också kostnaden för att
uppnå målet av stor betydelse. Ur ett rent ekonomisk perspektiv kan ett styrmedel definieras
som optimalt om det medför att marginalkostnaden för att rena en viss typ av utsläpp är den
samma för alla aktörer, oavsett bransch. Andra egenskaper som räknas in i bedömningen är
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styrmedlets administrativa kostnader samt dess flexibilitet. Det sistnämnda avser dess
förmåga till anpassning vid plötsliga förändringar i förutsättningarna, som exempelvis
fluktuerande världsmarknadspriser på insatsvaror som bränsle, eller nya vetenskapliga rön
som indikerar ökade reduktionsbehov. Alla styrmedel har ett visst mått av osäkerhet, antingen
när det gäller vilka utsläppsminskningar som kommer att uppnås eller när det gäller kostnaden
för att uppnå en viss utsläppsminskning. Varje styrmedel måste också granskas utifrån de
fördelningseffekter som de medför. Detta gäller omfördelning inom branscher såväl som
omfördelning mellan branscher och hushåll samt mellan olika inkomstgrupper. Slutligen ska
också styrmedlets dynamiska effektivitet vägas in, det vill säga dess förmåga att skapa
incitament till utveckling av ny teknik för förbättrad rening eller renare produktion. 

Målsättningen är att eftersträva principen att förorenaren ska betala, (Polluter Pays Principle,
PPP). Denna typ av styrmedel kan dock bara tillämpas när det gäller utsläpp eller
miljöpåverkan för vilka vi känner till källa och nivåer. Inom flera problemområden ligger den
aktivitet som orsakat problemet så långt tillbaka i tiden att det inte längre går att identifiera
ansvariga aktörer. Detta gäller till exempel delvis inom problemområdena miljögifter och
fysiska förändringar. Inom andra områden, som exempelvis försurning, importeras problemet
till viss del från andra länder vilket omöjliggör tillämpningen av PPP. Mot bakgrund av
svårigheterna ovan, kan konstateras att PPP bara kan tillämpas i begränsad omfattning.
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3.2. Försurning

3.2.1. Nollalternativ
Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål:

Svavel- och kväveutsläpp från länder i Europa har minskat kraftigt, men inte tillräckligt.
Trots redan beslutade åtgärder beräknas ekosystemets kritiska belastning för sjöar
överskridas i över en tiondel av landet år 2020. Stora källor är person- och lastbilar, men
även sjöfart. Redan i dag är sjöfartens utsläpp av kväveoxider nästan lika stora som övriga
totala utsläpp av kväveoxider till luft. På åtgärdssidan ligger fokus på att minska utsläppen
av kväveoxider från internationell sjöfart, som beräknas öka med cirka 40 procent mellan år
2000 och 2020.

Trots att de totala kväveoxidutsläppen har minskat bidrar de fortfarande väsentligt till det
försurande nedfallet (nedfallet av kväve över Sverige minskade mellan perioderna
19891991 och 20052007 med 23 procent). Det försurande nedfallet måste minska
ytterligare för att nå en nivå som mark och vatten tål. Skogens bidrag till försurningen ökar
på grund av mer intensivt skogsbruk. Den försurande effekten från skogen får en allt större
betydelse för om miljökvalitetsmålet kommer att kunna nås. Trots omfattande
utsläppsminskningar kommer miljökvalitetsmålet inte att nås till år 2020.

Vattendistriktets perspektiv fram till 2015
Även om nedfallet av försurande ämnen minskat de senaste åren fortsätter försurningen att
vara ett miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt. Trots den fortsatta
försurningsproblematiken, samt försurningseffekten som förväntas uppstå genom ett ökat
biobränsleuttag, bedöms de nuvarande kalkningsplanerna vara tillräckliga för att undvika en
försämring av försurningssituationen under perioden fram till 2015. Det beror främst på att
svavelnedfallet förväntas minska ytterligare trots att utsläppen av försurande ämnen förväntas
öka inom sjöfarten. Jämfört med 2003 beräknas svavelnedfallet i vattendistriktet minska med
ca 20 % till 2015. Bedömningen grundar sig på Naturvårdsverkets rapport ”Bara naturlig
försurning, underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet (rapport 5766)”.
Sammantaget bedöms utvecklingen som oförändrad. 

3.2.2. Konsekvensanalyserade åtgärder
För miljöproblemet försurning är den huvudsakliga åtgärden att fortsätta med det befintliga
kalkningsprogrammet i sjöar och vattendrag. Det bedöms vara tillräckligt för att bibehålla och
uppnå god ekologisk status i de försurade vattenförekomsterna. En justering av
länsstyrelsernas kalkningsplaner behöver göras. Nykalkningar av vattenförekomster kan bli
aktuella efter den verifiering som föreslås i såväl kalkade som okalkade vattenförekomster.
Effekten på det nuvarande kalkningsprogrammet bedöms dock bli begränsad eftersom
verifieringen sannolikt också leder till att några pågående kalkningar kan avslutas.

3.2.3. Kostnader och nyttor
Det kan konstateras att kalkningen har övervägande positiva men även negativa
konsekvenser. Till de positiva konsekvenserna hör att försurningskänsliga arter kan överleva i
kalkade vatten men också att de kan återkolonisera tidigare försurade vatten. Bland dessa
finns hotade arter såsom flodpärlmussla, flodkräfta och lax. Indirekt ger kalkningen positiva
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effekter för framförallt sportfisket men även för vissa fiskätande fåglar och utter då dessa har
försurningskänsliga arter som t.ex. mört som föda.

På den negativa sidan finns att kalkningen påverkar vitmossor och levermossor på de myrar
som våtmarkskalkas. De dör och ersätts av mer kalkgynnade mossarter. Spridning av kalk
som inte är granulerad eller fuktad kan även påverka lavar negativt då kalken kan driva med
vinden och hamna direkt på lavarna. Överdosering av kalk kan leda till sedimentation av kalk
och grumling nedströms framförallt kalkdoserare. Det kan också leda till att arter som gynnas
av höga pH-värden kan etablera sig i sjöar och vattendrag där de inte förekommer naturligt.
De försvinner sannolikt från de överdoserade vattnen när kalkningen upphör.

Kalkningsverksamheten finansieras huvudsakligen med statliga medel. Naturvårdsverket har i
uppdrag att fördela statsbidraget så att det räcker till fortsatt kalkning i områden med
försurningskänsliga arter och i vatten med ett stort sportfiskeintresse.
Kalkningsverksamhetens framtida inriktning och prioriteringar beskrivs i Naturvårdsverkets
nationella kalkningsplan, 2000-2009. Den kostnad som presenteras i Tabell 27 är storleken på
den nuvarande kalkningsverksamheten i distriktet och alltså inte nya kostnader till följd av
föreliggande åtgärdsprogram.
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Tabell 27. Kostnader och nyttor av kalkningsverksamheten

Administrativa kostnader för
styrmedelsåtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Administrativa kostnader, totalt  0  0

Konsekvensanalyserade
åtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Verifiering   8 800 44 000

 

Kalkning enligt pågående program

 

61 100

 -

  Totalt (exl kalkning)  

69 900
(8 800)

 

  44 000

Konsekvenser/nyttor   

 

 

Pågående kalkningsverksamhet

 

 

Avgiftning av vattnet från
oorganiskt aluminium

 +++

Överlevnad för försurningskänsliga
arter

 +++

Återkolonisation av
försurningskänsliga arter.

 +++

   

Möjlighet till reproduktion för
försurningskänsliga fiskarter, i
fösta hand mört och lax.

 

  +++

Förbättrat sportfiske ++

Förändringar av mossamhället på
kalkade myrar.

--

  Förändringar av
planktonsamhället i sjöar.

  -

  Förhöjda kalciumhalter i
kalkfattiga sjöar och vattendrag.

  -

3.2.4. Styrmedel, befintliga och nya
Den praktiska och administrativa delen av kalkningsverksamheten regleras av förordningen
om statsbidrag (SFS 1982:840) och av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS
2001:18). Även finansieringen regleras således i huvudsak via statliga medel.
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3.3. Övergödning

3.3.1. Nollalternativ
Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål:

Även om samtliga redan föreslagna åtgärder vidtas bedöms miljökvalitetsmålet inte möjligt
att nå. Ur ett nationellt perspektiv är orsakerna till övergödningen framför allt de stora
diffusa läckagen från jordbruket samt utsläppen från kommunala reningsverk och dagvatten.
En betydande belastning kommer även från skogsbruk, massaindustri och enskilda avlopp. Ur
ett internationellt perspektiv är de stora källorna i princip desamma, men här tillkommer
även nedfall av kväve från luft som en betydande faktor. Hit hör den internationella sjöfarten
som bidrar med ungefär en tredjedel av kvävenedfallet i södra Sverige. De ökande utsläppen
av kväveoxid från sjöfarten kan dock på sikt minska eftersom Internationella 
Sjöfartsorganisationen, IMO, har beslutat att successivt skärpa utsläppskraven. Från och
med år 2016 måste nya fartyg ha avancerad rening som minskar utsläppen med cirka 80
procent jämfört med i dag.

Trots det förbättras inte tillståndet i miljön i motsvarande grad, även om vissa positiva tecken
finns. Någon tydlig trend är alltså svår att se. Det finns flera orsaker till att
miljökvalitetsmålet är svårt att nå. En övervägande andel av utsläppen till både luft och hav
kommer från andra länder och påverkas inte av nationella åtgärder.

Vattendistriktets perspektiv fram till 2015
Det finns relativt stora regionala skillnader beträffande övergödningsproblematiken och inom
Bottenhavets distrikt är övergödning inget omfattande miljöproblem. De viktigaste källorna
till övergödning är mänsklig tillförsel av näringsämnet fosfor från industri, jordbruk,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp, dagvatten, tätorter och skogsbruk. Enligt SCB:s
prognoser kommer jordbrukssektorn liksom industrin att öka sin produktion fram till 2015
vilket kan leda till att en ökad mängd näringsämnen släpps ut. Emellertid förutsätts att krav på
ytterligare reningsåtgärder kommer att ställas på industrin så att utsläppen förblir oförändrade
trots en förväntad produktionsökning. Avloppsreningsverkens och de enskilda avloppens
påverkan är beroende av befolkningsutvecklingen. För Bottenhavets vattendistrikt visar
SCB:s prognoser på en minskning med drygt 1 000 personer under den aktuella perioden.
Avloppens påverkan på övergödningsproblematiken bedöms därför som oförändrad.
Sammantaget bedöms utvecklingen som oförändrad.

3.3.2. Konsekvensanalyserade åtgärder
För att komma tillrätta med övergödningsproblematiken finns en rad åtgärder som är möjliga
men dessa varierar från fall till fall, se avsnittet om övergödning i kapitel 2. I Bottenhavets
vattendistrikt saknas till stor del analyser av fosforhalter i vattenprover, växtplankton från
sjöar och kustvatten och kiselalger i vattendrag. Därför föreslås verifiering av den
modellerade övergödningen med en efterföljande källfördelningsanalys på
vattenförekomstnivå. I källfördelningsanalysen ingår att testa ett antal åtgärdsscenarios för att
komma fram till vilken kombination av åtgärder som är mest kostnadseffektiv för att uppnå
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miljökvalitetsnormen för ekologisk status.

3.3.3. Kostnader och nyttor
I detta åtgärdsprogram konsekvensanalyseras inte några kombinationer av fysiska åtgärder.
Man kan dock, utifrån analys av befintlig nivå och fördelning av den mänskliga tillförseln av
fosfor till kustvattnen, göra en uppskattning av kostnaderna för att minska tillförsel i den
utsträckning som krävs för att uppnå miljökvalitetsnormen (Tabell 28). Då denna typ av
åtgärder bedöms ge varaktiga effekter görs även en omräkning av totala investeringsbeloppet
till en årlig kostnad. Omräkningen baseras på en tidsperiod på 30 år och en diskonteringsränta
på 4%. Kostnaderna för av mänsklig tillförsel av fosfor har beräknas utifrån bedömt behov
och schablonkostnader. Kostnaderna för ökad tillsyn, prövning m.m. är en följd av
styrmedelsåtgärderna och grundar sig på uppskattningar och schablonberäkningar.
Huvuddelen, (383 mkr), avser utökade tillsynsinsatser beträffande enskilda avlopp. Det bör
påpekas att det råder relativt stor osäkerhet beträffande dessa kostnadsnivåer. Detta då små
förändringar i antagandena innebär stora skillnader i de framräknade beloppen. Det bör också
påpekas att denna typ av insatser även får effekt inom andra miljöproblemområden, även om
kostnaderna redovisas under övergödning.

Minskad övergödning leder till bättre livsvillkor för arter då risken för syrefria bottnar,
igenväxning och algblomningar minskar. Detta ger även bättre badvatten och andra
rekreationsvärden.

Tabell 28. Kostnader och nyttor av åtgärder mot övergödning

Administrativa kostnader för
styrmedelsåtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Administrativa kostnader, totalt  2 200  7 600

Konsekvensanalyserade
åtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Verifiering   4 800   24 000

 

Källfördelningsanalys

    6 740     33 700

  Ökad tillsyn, prövning m.m t.f.a
styrmedel

 

68 000

 

  410 000

  Åtgärder i industri, jordbruk,
reningsverk, enskilda avlopp,
dagvatten

15 270

 

264 000

 Totalt  94 810  731 700

Konsekvenser/nyttor   

 

 

Minskad övergödning

 

 

Minskad mänsklig fosfortillförsel  +++

Minskad algblomning  +++

Rekreation och friluftsliv  ++

   

Biologisk mångfald

 

  ++
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3.3.4. Styrmedel, befintliga och nya
I de övergripande styrmedelsåtgärderna föreslås bl.a. nya föreskrifter, eller liknande
styrmedel, för att minska påverkan från avloppsreningsverk, enskilda avlopp och jordbruket
samt att verka för omprövning av tillståndspliktig verksamhet med negativ inverkan på
vattenmiljön. Detta bedöms leda till ökad tillsyns- och prövningsverksamhet från såväl
statliga myndigheter som kommuner. Kostnader för detta bör delvis kunna belasta
verksamheterna. Enligt Naturvårdsverkets uppföljning av ett antal myndigheter är
kostnadstäckningen för prövning och tillsyn ca 65 %.
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3.4. Miljögifter

3.4.1. Nollalternativ
Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål:

Utvecklingen mot målet går för långsamt samtidigt som kemikalieanvändningen i världen
stadigt ökar, med allt större produktion i länder där kemikaliekontrollen är svag. Stora
utmaningar för kemikaliesäkerhetsarbetet återstår för att minska människors och miljöns
exponering för farliga kemiska ämnen. Även om det finns positiva trender för enstaka ämnen
är det fortfarande en lång bit kvar till att nå målet. Ett positivt inslag är dock att
kemikalielagstiftningen REACH och annan ny EU-lagstiftning har införts de senaste åren.
REACH kommer på längre sikt att ge ny kunskap om fler ämnens egenskaper och risker.

Kemiska ämnen som bryts ned långsamt är redan spridda i miljön samt i varor och
byggnader. Det betyder att halterna i miljön av sådana miljögifter fortsätter att vara ett
problem även år 2020. Miljökvalitetsmålet bedöms bli mycket svårt att nå.

Vattendistriktets perspektiv fram till 2015
Den ekonomiska tillväxten inom kemikalie-, gruv-, mineral- och tillverkningsindustrin, d.v.s.
branscher med betydelse för hantering, utsläpp och läckage av miljögifter, förutspås i SCB:s
prognoser bli god. Till följd av detta kan utsläppen av miljögifter öka under perioden fram till
2015. Emellertid förutsätts att krav på ytterligare reningsåtgärder kommer att ställas på
industrin så att utsläppen förblir oförändrade trots en förväntad produktionsökning. En
eventuell ökning bör också till viss del kunna lindras genom fortsatt sanering av förorenad
mark och ett brett kemikalieåtgärdsarbete. Sammantaget bedöms utvecklingen som
oförändrad.

3.4.2. Konsekvensanalyserade åtgärder
Förekomsten av miljögifter är omfattande i Bottenhavets vattendistrikt. Dock saknas det ofta
mätdata och uppgifter om källan till problemet. Därför är den huvudsakliga åtgärden
verifiering av modellerade värden och expertbedömningar för att i förlängningen kunna
komma fram till effektiva och relevanta åtgärder. Det bör påpekas att det i det pågående
programmet för efterbehandling av föroreningsskadade områden, som administreras av
Naturvårdsverket och länsstyrelserna, pågår flera saneringsprojekt i vattendistriktet som
kommer att bidra till förbättrad vattenkvalitet i många vattenförekomster. Dessa ingår dock i
befintligt program och är inte någon följd av detta åtgärdsprogram. Någon konsekvensanalys
utförs därför inte av efterbehandling av föroreningsskadade områden och inte heller av andra
fysiska åtgärder riktade mot förekomsten av miljögifter i vattenförekomster. 

3.4.3. Kostnader och nyttor
Att minska förekomsten av miljögifter har övervägande positiva konsekvenser för samhället.
Vatten fritt från miljögifter ger oss bättre och säkrare dricksvatten och färre hälsorisker. Det
kan även bidra till ökad biologisk mångfald då arter kan återkolonisera tidigare
föroreningsskadade områden. Mark som efterbehandlats kan få nya användningsområden så
som bostäder eller nya verksamheter (Tabell 29).
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Kostnaderna för sanering av mark kan bli mycket höga och därmed påfrestande för ekonomin
för enskilda verksamhetsutövare. Denna typ av projekt finansieras dock till stor del med hjälp
av statliga medel via Naturvårdsverket. Tillfälligt negativa effekter kan även uppkomma vid
till exempel muddring då grumling och frisättande av miljöpåverkande ämnen försämrar
miljön för fiskar och andra vattenlevande organismer. Detta problem kan dock minimeras
genom val av metod och tidpunkt på året då åtgärden genomförs. 

Tabell 29. Kostnader och nyttor av åtgärder mot miljögifter

Administrativa kostnader för
styrmedelsåtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Administrativa kostnader, totalt 3 500 3 800

Konsekvensanalyserade
åtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Verifiering 2 000 10 000

 Totalt  2 000  10 000

Konsekvenser/nyttor   

 

 

Minskade miljögifter

 

 

Mindre hälsorisker vid konsumtion
av fisk

 +++

Skydd av dricksvatten  +++

Biologisk mångfald  ++

   

Möjlighet till etablering av nya
verksamheter/bostäder

 

  ++

 Risk för tillfällig försämring av
livsmiljö för vissa arter

 

 -

3.4.4. Styrmedel, befintliga och nya
För tillståndspliktiga industriella anläggningar kan kraven inom åtgärdsprogrammet leda till
omprövningar av tillstånd för att uppfylla kraven som ställs genom miljökvalitetsnormerna. I
dessa fall står staten för kostnaderna för omprövningsprocessen. Marksanering finansieras
idag gemensamt av stat och kommun samt av verksamhetsutövare om sådan finns. När det
gäller gamla föroreningsskadade områden, där någon verksamhetsutövare inte längre kan
ställas till svars, sker finansieringen genom statliga och kommunala medel. 
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3.5. Främmande arter

3.5.1. Nollalternativ
När det gäller miljöproblemet ”Främmande arter” saknas begreppet i de nationella
miljökvalitetsmålen. Vattenmyndigheten bedömer att en rimlig utgångspunkt för ett
resonemang kring ett nollalternativ är befintligt arbete inom ramen för det förslag till nationell
strategi som Naturvårdsverket tillsammans med ArtDatabanken, Fiskeriverket,
Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Sjöfartsverket och Tullverket tagit fram på uppdrag av
regeringen. Arbete pågår också inom EU för att ta fram riktlinjer för hur främmande arter ska
hanteras då detta är ett generellt problem.

Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål:

Takten för spridning och nyetablering av främmande arter bedöms förbli oförändrad under
perioden fram till 2015, både när det gäller införsel av främmande arter till Sverige såväl
som förflyttningar av arter inom landet. Ökad global handel, fler och snabbare transporter i
kombination med en förmodad förändring mot ett varmare klimat i Sverige, bidrar till att
risken kan öka för introduktion av nya invasiva främmande arter.

Vattendistriktets perspektiv fram till 2015
Fortsatt handel och sjöfart medför fortsatt nyetablering av främmande arter. Utvecklingens
bedöms förbli försämrad. 

3.5.2. Konsekvensanalyserade åtgärder
I distriktet finns behov av ett bättre kunskapsunderlag om hur främmande arter påverkar
ekologisk status. Åtgärder är verifiering i ytvattenförekomster där främmande arter kan
misstänkas förekomma samt framtagande av en strategi och handlingsplan för hur
miljöproblemet främmande arter ska hanteras. Utifrån ett bättre kunskapsunderlag kan
konkreta åtgärder föreslås för att hindra spridandet av främmande arter.

3.5.3. Kostnader och nyttor
När främmande arter etablerar sig kan dessa konkurrera ut inhemska arter och även sprida
smitta som slår ut andra arter. Den positiva effekten av att hindra spridningen av främmande
arter är att detta bidrar till att miljömålet ett rikt växt- och djurliv kan uppnås på sikt (Tabell
30).
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Tabell 30. Kostnader och nyttor av åtgärder mot främmande arter.

Administrativa kostnader för
styrmedelsåtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Administrativa kostnader, totalt 0 0

Konsekvensanalyserade
åtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Verifiering 200 1 000

 Totalt  200  1 000

Konsekvenser/nyttor   

 

 

Hindra spridning av främmande
arter

 

 

Skydd av sårbara arter och
livsmiljöer och därmed
säkerställande av biologisk
mångfald.

 +++

Biologisk mångfald  +++

3.5.4. Styrmedel, befintliga och nya
De konsekvensanalyserade åtgärderna avser endast verifieringar så en styrmedelsanalys är
relevant först efter förslag på efterföljande åtgärder.
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3.6. Fysiska förändringar

3.6.1. Nollalternativ
När det gäller miljöproblemet ”Fysiska förändringar” förekommer begreppet främst i olika
delmål under miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt
levande kust och skärgård.

Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål:

Levande sjöar och vattendrag
Målet är möjligt att nå inom tidsramen, men det krävs ytterligare åtgärder. Värdefulla
vattenmiljöer har på många håll bevarats eller förbättrats genom olika typer av åtgärder.
Bland annat har vattendrag restaurerats och områdesskydd har bildats. Flera åtgärder
kommer dessutom att leda till ett bättre miljötillstånd, även om effekterna inte syns förrän på
längre sikt. Sammantaget är dock trenden svagt positiv.

Arbetet med skydd och restaurering av sjöar och vattendrag har förstärkts från och med
2006. Vattenmyndigheterna har under 2008 tagit fram förslag till förvaltningsplaner och
åtgärdsprogram. Dessutom har Sveriges vatten statusklassats enligt EU:s vattendirektiv,
vilket visar att det krävs omfattande för bättringar innan miljökvalitetsmålet är nått. Arbetet
inom vattenförvaltningen, andra vattenrelaterade miljökvalitetsmål samt strategier för skydd
och restaurering väntas på sikt bidra till ökad biologisk mångfald och hänsyn till
kulturmiljövärden. Verksamhetsutövare och exploatörer, liksom myndigheter med ansvar för
regional utveckling och naturvård, måste i högre utsträckning utgå från ett
landskapsperspektiv i sitt arbete med vattenmiljöer. Ökade produktionskrav inom både jord-
och skogsbruket gör att hänsynen ofta brister. Det leder bland annat till exploatering av
vattenmiljöer, minskningar av ekologiskt viktiga kantzoner.

Det ökade behovet av förnybar energi samt elcertifikaten, som sedan 2006 även omfattar
småskalig vattenkraft, kan leda till ökad utbyggnad.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Målet är inte möjligt att nå inom tidsramen, även om ytterligare förändringar sker och
åtgärder sätts in. Havet är gränsöverskridande och därför är det internationella samarbetet
betydelsefullt, bland annat inom EU. Sammantaget vidtas många åtgärder både på nationell
och internationell nivå för att komma till rätta med havets miljöproblem, men åtgärderna är
inte tillräckligt långtgående för att vända den neutrala trenden uppåt. EU:s marina direktiv
trädde i kraft i juli 2008, med målet att nå en god havsmiljöstatus i Europa fram till år 2020.
Direktivet ger medlemsstaterna i uppdrag att ta fram en nationell marin strategi.
Helsingforskommissionen, HELCOM, har kommit överens om en ny aktionsplan för
Östersjön, Baltic Sea Action Plan, BSAP. Aktionsplanens övergripande mål är att Östersjön
ska vara i god ekologisk status år 2021. På nationell nivå fortsätter länsstyrelsernas arbete
med att bilda marina naturreservat.

Vattendistriktets perspektiv fram till 2015
Fysiska förändringar är både det äldsta och mest omfattande miljöproblemet i Bottenhavets
vattendistrikt. Framförallt beror detta på utbyggnaden av vattenkraften i de stora älvarna. De
flesta reglerings- och kraftverksdammarna hindrar än idag framförallt långvandrande arter lax,
öring (havsöring), harr (kustharr), sik, ål och flodnejonöga att nå sina naturliga lek- och
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uppväxtområden. En stor andel av vattendragen har varit flottleder och är därför både rensade
och rätade. Konsekvensen är att lekgruset i forsarna har spolats bort, grunda uppväxtområden
för fiskyngel har försvunnit liksom ståndplatser för vuxen fisk. Det har också inneburit
negativa konsekvenser för bottenfaunan då merparten av den sten som tidigare fanns i
forsarna har lagts upp på land.

Även skogsbruket har gett upphov till fysiska förändringar på vattendragen genom
avverkningar i strandzonen. Idag finns också ett omfattande nät av allmänna vägar och
skogsbilvägar med ett stort antal vägtrummor som utgör vandringshinder. Sammantaget
bedöms utvecklingen som oförändrad.

3.6.2. Konsekvensanalyserade åtgärder
Mycket av den befintliga bedömningen av ekologisk status och risk bygger på GIS-analyser
och modeller (se metodbeskrivningen i Bilaga 1). Därför är en viktig åtgärd verifiering av
utförda bedömningar av vandringshinder (kontinuitetsförändringar), morfologiska
förändringar och flödesförändringar för att kunna föreslå kostnadseffektiva och relevanta
åtgärder.

Fysiska åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna som föreslås är flottledsåterställning,
utbyte av järnvägs- och vägtrummor samt åtgärder i form av vandringsvägar och/eller
minimitappning i anslutning till dammar.

Åtgärdsbehovet för flottledsåterställning har beräknats utifrån de vattenförekomster som i
databasen VISS bedöms vara i ekologisk risk 2015 på grund av morfologiska förändringar
och att andel rensad vattendragssträcka har klassificerats som måttlig eller sämre.  I
genomsnitt bedöms 40 % av vattenförekomstens längd vara flottledsrensad.

Åtgärdsbehovet för att byta ut järnvägs- och vägtrummor som bedöms utgöra definitiva
vandringshinder har beräknats utifrån de vattenförekomster som i databasen VISS bedöms
vara i ekologisk risk 2015 på grund av kontinuitetsförändringar (vandringshinder) orsakade av
korsande vägar och järnvägar.  I genomsnitt bedöms 30 % av vägtrummorna utgöra
vandringshinder.

Åtgärder för att åstadkomma fria vandringsvägar i anslutning till dammar kan komma till
stånd på flera sätt. Krav på åtgärder kan ställas i samband med att verksamhetsutövaren söker
nytt tillstånd enligt miljöbalken, t.ex. i samband med byte till effektivare turbiner. Ett annat
sätt är att staten i form av Kammarkollegiet, Naturvårdsverket eller länsstyrelsen kan begära
omprövning av gällande vattendom. Ett tredje sätt är frivilliga överenskommelser om
åtgärder, vilket sparar både tid och kostnader.

Vid de omprövningar som staten ska initiera behöver en prioritering göras. Den beräknade
kostnaden i konsekvensanalysen för omprövningar och åtgärder i anslutning till 55 kraftverks-
och sjöregleringsdammar grundar sig på ett antal vattenförekomster som i databasen VISS
bedöms vara i ekologisk risk 2015 på grund av flödes- och/eller kontinuitetsförändringar
(vandringshinder) och där betydande ekologiska effekter kan uppnås i såväl kraftigt
modifierade vatten som andra reglerade vatten, s.k. nyckelobjekt. Det gäller fysiska
förbättringsåtgärder som:
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b bidrar till att god bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet kan uppnås i Natura 2000-
vatten, 

b skapar fria vandringsvägar för långvandrande fiskarter som lax, ål, flodnejonöga, öring
(havsöring) och harr (kustharr), 

b ökar tillgången på lek- och uppväxtområden för lokalt värdefulla fiskbestånd, som vissa
bestånd av insjööring, harr, röding och sik. 

3.6.3. Kostnader och nyttor
Kostnaderna för de föreslagna fysiska åtgärderna grundar sig på uppskattningar och
schablonberäkningar baserade på tidigare genomförda åtgärder (Tabell 31).

De uppskattade kostnaderna för åtgärder mot fysiska förändringar uppgår till betydande
belopp. Då åtgärderna bedöms ge varaktiga effekter görs även en omräkning av totala
investeringsbeloppen till en årlig kostnad. Omräkningen baseras på en tidsperiod på 30 år och
en diskonteringsränta på 4%. Det bör påpekas att det råder relativt stor osäkerhet beträffande
kostnadsnivåerna. Detta då små förändringar i antagandena innebär stora skillnader i de
framräknade beloppen.

Konsekvenser av åtgärderna ovan är både positiva och negativa. Till de positiva
konsekvenserna hör betydligt förbättrade livsvillkor för vandrande fiskarter, stormusslor
(exempelvis flodpärlmussla) och annan bottenfauna. Ökade §rekreationsvärden som
friluftsliv, förbättrat fiske och ökad fisketurism är andra positiva effekter.

Till de negativa konsekvenserna hör ökad risk för smittspridning och spridning av förorenade
sediment när vandringsvägar öppnas mellan tidigare åtskilda vatten. Fiskvägar vid kraftverks-
och sjöregleringsdammar kan leda till minskad energiproduktion. Eftersom vattenkraft anses
klimatvänligt kan detta ses som en negativ effekt. Å andra sidan kan en sådan koppling
motivera minskad elförbrukning vilket i sig är miljö- och klimatvänligt. Omfattande
ombyggnationer eller till och med rivning av t.ex. vissa flottningsdammar kan skada eller
förstöra värdefulla kulturmiljöer.
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Tabell 31. Kostnader och nyttor för åtgärder mot fysiska förändringar.

Administrativa kostnader för
styrmedelsåtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Administrativa kostnader, totalt    4 000       4 000

Konsekvensanalyserade
åtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Verifiering 10 000    50 000

 Utbyte av järnvägs- och
vägtrummor

12 260  212 000

 Framtagande av plan för
flottledsåterställning

     800      4 000

 Flottledsåterställning  10 760  186 000

 Utredning av lämpliga åtgärder i
kraftigt modifierade vatten och
övriga reglerade vatten

   3 400    17 000

 Omprövningar    5 500    27 500

 Åtgärder i anslutning till dammar    7 950  137 500

 Totalt  50 670  634 000

Konsekvenser/nyttor   

 

 

Återvunna livsmiljöer, fria
vandringshinder

 

 

Förbättrade bestånd av vandrande
fiskarter

 +++

Förbättrade bestånd av stormusslor  +++

 Biologisk mångfald  ++

 Rekreationsvärden, turism  ++

 Potentiell smittspridning  -

 Spridning av föroreningar  -

 Skada på värdefulla kulturmiljöer  -

3.6.4. Styrmedel, befintliga och nya
Inom miljöproblemområdet fysiska förändringar är omprövning av vattendomar en möjlig väg
för att förbättra miljötillståndet och få till stånd en vandringsväg och/eller en viss
minimitappning i ett reglerat vattendrag. I dessa fall står staten för kostnaderna för
omprövningsprocessen. En annan möjlighet är att verksamhetsutövaren söker nytt tillstånd. I
dessa fall får verksamhetsutövaren stå för kostnaderna.

För att åtgärda vandringshinder i form av järnvägs- och vägtrummor finns särskilda uppdrag i
åtgärdsprogrammet riktade till ansvariga myndigheter som Vägverket, Banverket och
Skogsstyrelsen. Uppdrag till Skogsstyrelsen och Jordbruksverket finns också när det gäller
kvarlämnande av trädbevuxna kantzoner längs vattendrag.
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När det gäller den viktiga flottledsåterställningen finns det inte någon verksamhetsutövare
kvar längre eftersom flottningsföreningarna är avvecklade. För att en återställning av
vattendragen ska kunna komma till stånd måste nya statliga medel avsättas.
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3.7. Vattenuttag och skydd av dricksvatten

3.7.1. Nollalternativ
När det gäller vattenuttag och skydd av dricksvatten finns kopplingar främst i det nationella
miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” samt delvis under miljömålet ”Levande
sjöar och vattendrag”.

Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål:

Miljökvalitetsmålet (”Grundvatten av god kvalitet”) bedöms i huvudsak möjligt att nå till år
2020, förutsatt att ytterligare åtgärder genomförs som stärker skyddet för grundvatten. Ökade
insatser för att upprätta vattenförsörjningsplaner på kommunal och regional nivå bidrar
också till att målen kan nås.

Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett att
användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar
mer än 50 personer uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med
avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet. Målet kommer inte att nås till
2010.

Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges geologiska undersökning sammanställt
analysresultat från 5 000 enskilda brunnar. Resultaten visar att åtgärder behövs för att
förbättra kvaliteten på grundvatten som används för enskild vattenförsörjning.

Vattendistriktets perspektiv fram till 2015
Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden sker i alltför långsam takt. Vattenmyndigheterna
konstaterar att huvudmännen för vattenförsörjningen är väl medvetna om vad som långsiktigt
krävs för att säkerställa kvaliteten och kvantiteten, men att arbetet går för långsamt. För att
säkerställa ett bra dricksvatten i dag och i framtiden behöver man i högre utsträckning införa
vattenskyddsområden, så att det ställs specifika krav på de verksamheter som ska bedrivas
inom området. Sammantaget bedöms utvecklingen som oförändrad.

3.7.2. Konsekvensanalyserade åtgärder
Miljöproblemet vattenuttag bedöms vara marginellt inom distriktet men där det finns behöver
en verifiering av ekologiska statusen och risken komma till stånd. En verifiering av kemisk
status behöver också komma till stånd för att få en säkrare status- och riksbedömning av
grund- och ytvattenförekomsterna. Genom styrmedelsåtgärder riktade till kommunerna
föreslås att vattenskyddsområden bildas och/eller ses över, med syftet att säkerställa god
status för dricksvattentäkterna.

3.7.3. Kostnader och nyttor
Kostnaderna för bildandet/översynen av vattenskyddsområden är en följd av styrmedelsåtgärd
och grundar sig på uppskattningar och genomsnittskostnader.

Konsekvenser av åtgärder för skydd av dricksvatten är övervägande positiva men även
negativa. Ett bättre skydd ger bättre dricksvatten och därmed färre hälsorisker nu och i
framtiden. Skyddet kan dock även innebära minskad avkastning inom jord- och skogsbruk
pga restriktioner för användning av bekämpningsmedel m.m. Det kan även innebära tillfälligt
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ökade kostnader för säkerhet kring vägar och verksamheter som exempelvis bensinstationer
(Tabell 32).

Tabell 32. Kostnader och nyttor för åtgärder inom Vattenuttag och skydd av dricksvatten

Administrativa kostnader för
styrmedelsåtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Administrativa kostnader, totalt     900      3 100

Konsekvensanalyserade
åtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Bilda/se över vattenskyddsområden 24 100 144 500

Totalt 24 100 144 500

Konsekvenser/nyttor   

 
 

 

Bättre skydd av dricksvatten

 

 

Säkrare tillgång till dricksvatten  +++

Färre hälsorisker  +++

Minskad avkastning inom
skogsbruket

 -

Kostnader för säkerhetshöjande
åtgärder vid närliggande vägar

 -

Kostnader för säkerhetshöjande
åtgärder vid bränsledepåer, mackar
etc.

 -

 3.7.4. Styrmedel, befintliga och nya
I de övergripande styrmedelsåtgärderna föreslås upprättande av vattenskyddsområden med
föreskrifter. Ett arbete vars kostnader initialt faller på kommunerna. Möjligtvis fördelas
kostnaderna delvis i slutänden på hushållen via VA-taxan.
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3.8. Övriga åtgärder

Under denna rubrik sammanställs de styrmedelsåtgärder som är övergripande och inte
kopplats till någon av de övriga miljöproblemområdena. Det gäller bland annat framtagande
av kunskapsunderlag, statistik och system inom klimatområdet, samhällsplaneringsområdet
och miljöövervakningsområdet. Se vidare kapitel 2.8 och 2.9. Under denna rubrik föreslås
inga fysiska åtgärder och det är heller inte relevant att beskriva något nollalternativ. Tabell 33
visar endast på uppskattade administrativa kostnader för dessa styrmedelsåtgärder som syftar
till att förbättra kunskapen och möjligheterna till ett mer framgångsrikt påverkansarbete.
Kostnaderna för kommunernas arbete med att utveckla planläggning och prövning redovisas
separat och grundar sig på uppskattningar och genomsnittskostnader.

Tabell 33. Kostnader och nyttor för övriga åtgärder.

Administrativa kostnader för
styrmedelsåtgärder

 (tkr/år)  totalt tkr

Administrationskostnader 6 600 30 800

Utveckling kommunal planläggning
och prövning

1 900   7 500

Totalt  8 500  38 300

Konsekvenser/nyttor   

 
 

 

 

 

 

 Större kunskap,

Bättre beslutsunderlag
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4. Sammanfattning av konsekvenser av
åtgärdsprogrammet

Eftersom kunskapsläget är bristfälligt när det gäller exempelvis påverkanskällor och
sambandet mellan åtgärd och effekt går det inte att för varje vattenförekomst peka ut
kombinationer av åtgärder som behöver genomföras för att uppnå normerna. De fysiska
åtgärderna som föreslås är därför mer av exempel och preliminära förslag och behöver
utvecklas och preciseras allt eftersom ny kunskap erhålls genom verifiering, förbättrad
kartläggning, uppmätta effekter av genomförda åtgärder etc.

Summan av de uppskattade kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppgår till totalt 1 622 Mkr
eller en årlig kostnad motsvarande ca 200 Mkr (Tabell 34). Huvuddelen av kostnaderna ligger
under miljöproblemområdena övergödning och fysiska förändringar. Inom övergödning består
de största posterna av utökad tillsyn och prövning till följd av de föreslagna
styrmedelsåtgärderna samt en modellframtagen summa för ospecificerade åtgärder för att
reducera fosfortillförseln. Den största enskilda posten är beräknad kostnad för ökad
kommunal tillsynsverksamhet inom området enskilda avlopp. Inom fysiska förändringar
består de största posterna av beräknade kostnader för att byta ut väg- och järnvägstrummor,
flottledsåterställningar samt åtgärder för att åstadkomma fria vandringsvägar i anslutning till
dammar. Kostnaderna för dessa åtgärder grundar sig på uppskattningar och
schablonberäkningar baserade på tidigare genomförda åtgärder.

Med administrativa kostnader menas de kostnader för framtagande av föreskrifter,
kunskapsmaterial, rapporter, statistik etc. som uppstår till följd av de föreslagna
styrmedelsåtgärderna riktade till myndigheter och kommuner. De administrativa kostnader
bedöms totalt uppgå till 246 mkr varav Bottenhavets andel beräknas till en femtedel vilket
motsvarar 49 mkr.

Tabell 34. Kostnader för åtgärder inom Bottenhavets vattendistrikt.

Problemområde Kostnad
(tkr/år)

Kostnad totalt (tkr) 

Försurning   

Befintligt
kalkningsprogram 

 61 100  -

Verifiering    8 800    44 000

Administrativa kostnader            0              0

Delsumma  69 900     44 000

Övergödning   

Verifiering    4 800    24 000

Källfördelningsanalys    6 740    33 700

Utökad tillsyn och
prövning

 68 000  410 000

Åtgärder för
fosforminskning

 15 270  264 000

Administrativa kostnader    2 200       7 600

Delsumma   97 010    739 300
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Miljögifter   

Verifiering    2 000    10 000

Administrativa kostnader    3 500      3 800

Delsumma     5 500     13 800

Främmande arter   

Verifiering       200      1 000

Administrativa kostnader           0              0

Delsumma       200       1 000

Fysiska förändringar   

Verifiering  10 000    50 000

Utbyte av järnvägs- och
vägtrummor

 12 260  212 000

Plan för
flottledsåterställning

      800      4 000

Flottledsåterställning  10 760  186 000

Utredningar av lämpliga
fysiska åtgärder i kraftigt
modifierade vatten

   3 400    17 000

Omprövningar    5 500    27 500

Åtgärder i anslutning till
dammar

   7 950  137 500

Administrativa kostnader    4 000       4 000

Delsumma  54 670    638 000

Skydd
av dricksvattentäkter 

  

Bilda/se över
vattenskyddsområden

 24 100  144 500

Administrativa kostnader       900       3 100

Delsumma  25 000  147 600

Övriga åtgärder   

Utveckla kommunernas
planläggning & prövning

   1 900       7 500

Administrativa kostnader    6 600     30 800

Delsumma     8 500     38 800

Totalsumma  260 780  1 622 000

Totalsumma (exkl
kalkningsprogrammet)

 199 680  1 622 000

 -varav
distriktsspecifika
åtgärder

 182 480  1 572 700

 -varav administrativa
kostnader

   17 200       49 300

4.1. Pågående åtgärder i Bottenhavets vattendistrikt - kostnader

Redan idag pågår ett omfattande miljövårdsarbete som har relevans för vattenförvaltningen
(Tabell 35). Totalt pågår åtgärder till en kostnad av närmare 2,3 miljarder kronor i distriktet.
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En övervägande del av denna kostnad härrör från sanering och efterbehandling av
föroreningsskadade områden. Hur stor del av dessa kostnader som direkt påverkar statusen för
distriktets vattenförekomster går inte att avgöra. Man ska också vara medveten om att dessa
projekt generellt löper över längre perioder än de två år som är aktuella här, men att de likväl
redovisas som pågående åtgärder. Kostnaderna för försurning avser länens
kalkningsverksamhet och uppgår till ca 31 miljoner kronor. Pågående åtgärder mot
övergödning domineras av kommunernas arbete med VA-anslutning av enskilda avlopp, samt
övrig kommunal VA-planering. Kostnader för fysiska förändringar består dels av verifiering
och projektering av åtgärder, dels av direkta, fysiska åtgärder som flottledsåterställning, byte
av vägtrummor, utrivning av dammar och byggande av fiskvandringsvägar. De låga
kostnaderna för pågående åtgärder mot främmande arter beror på att länen bedömt
miljöproblemet på olika sätt. En nationell strategi för att hantera främmande arter kommer
sannolikt att följa av den handlingsplan som Naturvårdsveket nyligen tagit fram. I distriktet
pågår också åtgärder för att skydda dricksvatten och motverka överuttag av grundvatten.
Åtgärderna handlar i första hand om att fastställa skyddsområden med föreskrifter.
Kostnaderna för detta pågående arbete bedöms vara omkring 7 miljoner kronor.

Tabell 35. Kostnader för pågående åtgärder (2010-2011) relaterade till vattenförekomster i
Bottenhavets vattendistrikt, fördelade per delområde. Alla kostnader anges som tusen kronor, tkr.

 Delområde  Försurning  Över-
gödning

 Fysiska
föränd-
ringar

 Främman-
de arter

 Miljögifter  Totalsum-
ma

 N Ångermanlands
kustvatten

         0         0          0      0      70 689      70 689

 N Ångermanlands
skogsvatten

 4 853     242  2 820      0    300 023    307 938

 Ångermanälven  2 985  3 542  2 813      0       35 119       44 459

 S Ångermanlands
kustvatten

          0           0          0      0     523 862     523 826

 Medelpads kustvatten           0           0          0      0  1 035 313  1 035 313

 Indalsälven 13 004       108  1 403    88       68 365        82 968

 Ljungan   3 255       823     455    16       60 780        65 330

 Hälsinglands skogsvatten      542    7 374  3 525      0               34        11 475

 Hälsinglands kustvatten           0            0         0      0       65 506        65 506

 Ljusnan   1 322  11 031       30      0         1 603        13 986

 Gästriklands skogsvatten   1 423  26 963     921      0         2 103        31 410

 Gästriklands kustvatten           0           0          0      0       33 160        33 160

 Dalälven   3 544   1 065      895      0         2 100          7 604

 Summa kostnader per
miljöproblem

 30 928  51 147  12 862  104  2 198 622  2 293 664

4.2. Fördelningseffekter

En uppskattning har gjorts avseende hur fördelningen av de konsekvensanalyserade
kostnaderna i åtgärdsprogrammet kommer att fördela sig mellan olika branscher och sektorer
(Tabell 36). Inom de flesta miljöproblemområden föreslås verifiering. Dessa åtgärdskostnader
faller i huvudsak på staten. Inom miljöproblemområdet övergödning bedöms kostnaderna för
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ökade tillsynsinsatser fördelas på tillsynsobjekten och kommunen. Kostnaderna för de
ospecificerade åtgärderna mot övergödning fördelas enligt den källfördelningsanalys som
använts som grund för fördelningen av insatser.  Inom miljöproblemområdet fysiska
förändringar föreslås en rad olika åtgärder som fördelas på olika branscher och sektorer.
Kostnaderna för utbyte av järnvägs- och vägtrummor faller på Banverket, Vägverket,
kommunerna och skogsindustrin utifrån bedömningen av antalet vägtrummor inom respektive
kategori (se metodbeskrivningen). Kostnaderna för flottledsåterställningar faller på staten då
det inte längre finns några huvudmän för flottningsverksamheten. När det gäller åtgärder i
anslutning till dammar har bedömts att kostnader faller på verksamhetsutövarna, det vill säga
energibranschen.

Tabell 36. Fördelningseffekter av åtgärdsprogrammet.

 Sektor  Kostnad/år (Mkr)  Andel (%)  Kostnad, tot
(Mkr)

 Andel (%)

 Staten   75   37 %    566    35 %

 Kommun   56   28 %    344    21 %

 Industri     6     3 %    104      6 %

 Energi     8     4 %    138      8 %

 Skogsbruk     5     3 %      88      5 %

 Jordbruk     3     2 %      41      3 %

 Hushåll   47   23 %    342    21 %

 Summa  200  100 %  1 622  100 %

När det gäller de administrativa kostnaderna för styrmedelsåtgärderna så framgår
fördelningseffekterna för dessa i avsnittet Administrativa kostnader.  Sammantaget så fördelas
kostnaderna i första hand på staten och i andra hand på kommunerna. Även hushållen har en
relativt hög andel. Detta till följd av att de uppskattade kostnaderna för tillsyn av enskilda
avlopp blir så hög. Denna kostnad bedöms falla på såväl kommunerna som på
tillsynsobjekten, det vill säga allmänheten.

4.3. Jämförelse mellan nollalternativet och åtgärdsprogrammet inom
vattenförvaltningen 

Analysen av nollalternativet utgår från den prognos som Miljömålsrådet gör för hur de
nationella miljökvalitetsmålen kommer att nås till 2020 samt långtidsprognoser för
utvecklingen av produktionsvärdena inom olika relevanta sektorer som tagits fram av SCB.
Inga kvantitativa skattningar har utförts beträffande kostnader och nyttor av detta alternativ.
Istället har en kvalitativ bedömning av utvecklingen inom olika miljöproblemområdena under
perioden fram till 2015 gjorts (Tabell 37).

När det gäller effekterna av åtgärdsprogrammet har Vattenmyndigheten avstått från att
värdera miljönyttorna i ekonomiskt värde. Även här har en kvalitativ bedömning/skattning
utförts. I tabell 34 framgår att den totala kostnaden för åtgärdsprogrammet har skattats till ca
1,6 miljarder kr. Kostnaden ska vägas mot den kvalitativa skattningen av nyttorna som
redovisats i konsekvensanalyserna. En kvalitativ jämförelse av utfallet för de båda
alternativen visar att utvecklingen av miljötillståndet i Bottenhavets vattendistrikt sannolikt
kommer att gynnas avsevärt av att genomföra åtgärdsprogrammet. Någon värdering av den
samhällsekonomiska lönsamheten har inte gjorts.
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Tabell 37. Sammanfattning av skattade konsekvenser inom olika problemområden under
nollalternativet respektive föreslaget åtgärdsprogram.

Problemområde Noll-
alternativet

Åtgärds-
program enligt
vatten-
förvaltningen 

 Skattad
utveckling   

Möjlig
konsekvens i
termer av
utsläpp/belast
ning/effekt

Skattad
utveckling  

Möjlig
konsekvens i
termer av
utsläpp/belast
ning/effekt

Försurning Oförändrad  Minskande
belastning från
försurande
nedfall av svavel
och kväve 

Förbättrad  Viss
nykalkning av
försurade
vatten  

Övergödning  Oförändrad  Oförändrade
utsläpp av kväve
och fosfor   

Förbättrad  Läckage och
utsläpp av
näringsämnen 
minskas
 

Miljögifter  Oförändrad  Oförändrade utsl
äpp av
miljögifter  

Oförändrad/
förbättrad  

Förbättrat
kunskapsunderla
g möjliggör
förbättringsåtgär
der 

Fysiska
förändringar 

Oförändrad Återställning av
flottleder och
återskapande av
fria
vandringsvägar
pågår i mycket
långsam takt

Förbättrad  Takten att
åtgärda
vandringshinder,
flottleder mm
ökar betydligt
och ger stora
ekologiska
effekter 

Främmande
arter   

Försämrad Fortsatt handel
och sjöfart
medför fortsatt
nyetablering av
främmande
arter  

 Oförändrad Förbättrat
kunskapsunderla
g möjliggör
decimeringsåtgä
rder

Skydd av
dricksvatten 

Oförändrad  Arbetet med
att bilda
vattenskyddsomr
åden pågår i
långsam takt  

Förbättrad Takten i
bildandet av
vattenskyddsomr
åden  ökar
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Förklaring av termer och begrepp

Här följer förklaringar på vanliga begrepp som används i förvaltningsplan, åtgärdsprogram
och miljökonsekvensbeskrivning. De utgör inte legala definitioner och ersätter heller inte
legala definitioner som kan finnas på andra ställen.

A-, B- och C-anläggningar: Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C-anläggningar
beroende på verksamhetsslag och storlek. Exempel på A-anläggningar är gruvor och
massaindustrier. Exempel på B-anläggningar är större sågverk och exempel på
C-anläggningar är större bensinstationer.

akvifer: Ett lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genomsläppliga för att
medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten.

alkalinitet: Ett mått på halten buffrande ämnen i en vattenlösning, dvs. ämnen som
neutraliserar syra. I försurningssammanhang betyder detta att alkalinitet är ett mått på vattnets
eller markens förmåga att skydda sig mot försurning (sänkt pH på grund av stor tillförsel av
försurande vätejoner). Ju kalkrikare marken eller vattnet är, desto större är motståndskraften
(buffringsförmågan eller buffertkapaciteten) mot försurning.

antropogen: påverkad, skapad eller orsakad av människan.

avrinningsområde: Ett avrinningsområde är det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas
via samma vattendrag. Området avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot
andra avrinningsområden.

bedömningsgrunder: Kriterier för att bedöma vattenförekomsternas status, t.ex. enligt
Naturvårdsverkets klassificeringsföreskrifter (NFS 2008:1)

biocider: Kemiskta eller biologiska bekämpningsmedel för att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer ställer till materiell skada eller orsakar sjukdom. Biocider
delas in i pesticider (alla kemiska bekämpningsmedel), bakteriecider
(bakteriebekämpningsmedel), herbicider (växtbekämpningsmedel), fungicider
(svampbekämpningsmedel) och insekticider (insektsbekämpningsmedel).

biomassa: Den totala mängden organismer, eller organismer som tillhör en speciell art eller
grupp av arter, inom ett avgränsat område vid en given tidpunkt.

biota: Den levande växt- och djurvärlden som finns inom ett område.

biotopkartering: En biotop är en livsmiljö för djur och växter. Biotopkartering är en metod
för att inventera ett vatten och dess närmiljöer i syfte att lokalisera, dokumentera och bedöma
hur värdefulla biotoperna är.

delavrinningsområde: Område inom ett större avrinningsområde från vilket avrinning
strömmar till en viss punkt i ett vattendrag.

delområde: Indelning av vattendistrikt, ett delområde består av flera huvudavrinnings- eller
kustavrinningsområden. För varje delområde finns en länsstyrelse som är utsedd att vara
ansvarig för samordningen.
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dricksvattenförekomst: En yt- eller grundvattenförekomst som används eller kan användas
för dricksvattenförsörjning.

ekologisk potential: Den ekologiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst som har pekats ut
som konstgjord eller kraftigt modifierad. I arbetet med denna förvaltningscykel uttrycks
ekologisk potential som ”god” eller ”måttlig” vilket fastställs individuellt för varje konstgjord
eller kraftigt modifierad vattenförekomst. Det sker utifrån ambitionen att åstadkomma
ekologiska förbättringar i vattenförekomsten utan att det leder till en betydande negativ
inverkan på miljön eller på den eller de verksamheter som ligger till grund för att
vattenförekomsten har pekats ut som konstgjord eller kraftigt modifierad.

ekologisk status: Den ekologiska kvaliteten för en ytvattenförekomst som inte är konstgjord
eller kraftigt modifierad, uttrycks som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller
”dålig”. En bedömning skall ske enligt så kallade bedömningsgrunder som framgår av
Naturvårdsverkets klassificeringsföreskrifter (NFS 2008:1). Det innebär i praktiken att en
bedömning ska ske av de olika kvalitetsfaktorer och parametrar som anges i bilagorna till
föreskrifterna, för att leda fram till en samlad bedömning av vattenförekomstens ekologiska
status.

EMIR (C-EMIR): Länsstyrelsernas databas EMIR (EMIssionsRegister) innehåller
information om miljöfarliga verksamheters utsläpp till miljön.

expertbedömning: En samlad bedömning av status grundad på kombination av uppgifter från
data, modellresultat och erfarenhet.

fragmenteringsgrad: Beskriver i vilken omfattning möjligheten till vandring
uppströms/nedströms vattendragen för t ex fisk begränsas av artificiella hinder.

ekosystemtjänst: Naturens förmåga att tillhandahålla nytta till människan och samhället.
Exempel på ekosystemtjänster är vegetationens förmåga att rena luft från föroreningar, ett
markområde eller vattendrags förmåga att rena vatten från olika föroreningar.

fysiska förändringar: Förändringar som påverkar de hydromorfologiska förhållandena
(exempelvis vattenflöde, vattendragens djup och bredd samt förhållandena i strandzoner) i en
ytvattenförekomst och som begränsar förutsättningarna för att uppnå god ekologisk status.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer klassas i VISS och är uppdelade på morfologi,
hydrologisk regim och kontinuitet (se enskilda förklaringar av respektive kvalitetsfaktor). Vid
klassningen används bland annat Naturvårdsverkets Handbok 2007:4.

föroreningsskadat område: Markområde, vattenområde, grundvatten, sediment, byggnad
eller anläggning som är så förorenat att det kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.

förvaltningsplan: Enligt vattenförvaltningsförordningen ska det upprättas en förvaltningsplan
för varje vattendistrikt. Förvaltningsplanen är en sammanfattning av vattenförvaltningens
arbetsprocess, de resultat den har genererat samt vilket arbete som planeras inför kommande
förvaltningscykler. Förvaltningsplanen omfattar bland annat redovisning av tillstånd,
användning, påverkan, miljöproblem, miljökvalitetsnormer, åtgärder och övervakning.
Förvaltningsplanen rapporteras till EU-kommissionen som en beskrivning av hur
ramdirektivet har genomförts i Sverige.

GIS: Geografiskt informationssystem. GIS är ett system av hårdvara (datorer) och mjukvara
(program) för att lagra, finna, söka, i kartform sammanställa och analysera geografiska data.
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grundläggande åtgärd: Åtgärder i åtgärdsprogrammet kategoriseras som antingen
grundläggande eller kompletterande åtgärder. Grundläggande åtgärder är sådana som ska ingå
i ett åtgärdsprogram, och som finns uppräknade i artikel 11.3 i ramdirektivet för vatten. Denna
uppräkning kan sägas utgöra miniminivån för vilka åtgärder som ska genomföras. I allt
väsentligt är det åtgärder som följer av gällande EG-rättslig och svensk miljölagstiftning. I
åtgärdsprogrammet finns en övergripande beskrivning av vilka av de åtgärder som anges i
åtgärdsprogrammet som bedöms vara grundläggande.

grundvatten: Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen.

grundvattenförekomst: En avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer. En
vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för
beskrivning och bedömning av vatten.

gynnsam bevarandestatus: Ett begrepp som beskriver det tillstånd som ska uppnås för en
naturtyp/livsmiljö eller en art för att de ska kunna finnas kvar långsiktigt. Begreppet används
för naturtyper och arter som pekats ut som särskilt värdefulla inom ramen för det europeiska
nätverket Natura 2000. En rad faktorer kan påverka bevarandestatusen.

hydromorfologi: Kvalitetsfaktor som beskriver fysiska förändringar avseende kontinuitet,
morfologi och hydrologisk regim som kan leda till ändrade livsbetingelser för såväl
vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av vattenförekomster.

huvudavrinningsområde (HARO): Avrinningsområde med en areal som är minst 200 km²
uppströms mynningen i havet. Sverige har 119 huvudavrinningsområden.

hydrologisk regim: Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim avspeglar förändringar som uppstår
naturligt eller av människlig verksamhet. Förändrad hydrologisk regim ger påverkan på såväl
morfologi och kontinuitet och därmed livsmiljöerna i vattenförekomsten/erna vilket påverkar
den ekologiska statusen.

kemisk ytvattenstatus: Den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, uttryckt som
”god” eller ”uppnår ej god”. Kemisk ytvattenstatus bedöms i förhållande till de halter för
prioriterade ämnen som inte får överskridas enligt vattenförvaltningsförordningen med dess
hänvisningar till artikel 3 och bilaga I i direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer för
prioriterade ämnen.

kemisk grundvattenstatus: Den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst, uttryckt
som ”god” eller ”otillfredsställande”.

Kemisk grundvattenstatus bedöms i enlighet med de bedömningsgrunder som framgår av
SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2). Det innebär i praktiken att bedömningen
sker i förhållande till de riktvärden som anges i bilaga 1 till föreskrifterna, om inte
vattenmyndigheten har beslutat om andra riktvärden.

klassificering: Bedömning av vattenkvaliteten i en vattenförekomst.

För naturliga ytvattenförekomster sker en bedömning av ekologisk status och kemisk
ytvattenstatus, för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster en bedömning av
ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus. Parametrar och kvalitetsfaktorer klassificeras
för att sedan vägas samman till ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus.

För grundvattenförekomster sker en bedömning av kvantitativ status och kemisk
grundvattenstatus.
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Vattenförekomsternas status klassificeras med utgångspunkt från de förändringar som
mänskliga aktiviteter har orsakat. Vattenförekomsternas nuvarande tillstånd jämförs med
motsvarande vatten i orört naturligt tillstånd.

kompletterande åtgärd: Åtgärder i åtgärdsprogrammet kategoriseras som antingen
grundläggande eller kompletterande åtgärder. Kompletterande åtgärder är sådana som behövs
för att uppnå miljökvalitetsnormerna utöver de grundläggande kraven enligt artikel 11.3 i
ramdirektivet för vatten. I åtgärdsprogrammet finns en övergripande beskrivning av vilka av
de åtgärder som anges i åtgärdsprogrammet som bedöms vara kompletterande.

konstgjord vattenförekomst (KV): En ytvattenförekomst som har skapats genom mänsklig
verksamhet på en plats där det inte har funnits ytvatten tidigare.

kontinuitet: Hydromorfologisk kvalitetsfaktor som beskriver om flödesvägen är bruten av
barriärer som hindrar vandrande vattenorganismer att ta sig fram i vattendrag. Barriärer kan
till exempel vara dammar, vägtrummor och fiskgaller.

kraftigt modifierad vattenförekomst (KMV): En ytvattenförekomst vars fysiska karaktär
har förändrats väsentligt som en följd av en samhällsviktig, mänsklig verksamhet.

Vattenmyndigheten kan peka ut vattenområden och vattenmiljöer som har förändrats av
människan för att nyttjas för något speciellt ändamål av allmän betydelse som kraftigt
modifierade vattenförekomster, under vissa förutsättningar. Större kraftverksdammar,
regleringsmagasin och stora hamnar är exempel på kraftigt modifierade vattenförekomster i
Sverige.

kustavrinningsområde: Ett avrinningsområde i kustlandet.

kustvatten: Ytvatten som finns längs med kusten och som sträcker sig ungefär en nautisk mil
(knappt två kilometer) ut från kustlinjen.

kvalitetsfaktor: Biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk faktor; faktorerna vägs
samman till ekologisk status eller potential. En kvalitetsfaktor består av en eller flera
parametrar.

Exempel på biologiska kvalitetsfaktorer är fisk, växtplankton och bottenlevande djur.
Exempel på fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är näringsämnen, siktdjup och syrgas och
exempel på hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är kontinuitet och hydrologisk regim.

kvantitativ status: Tillstånd relaterat till direkta och indirekta vattenuttags påverkan på en
grundvattenförekomst, uttryckt som ”god” eller ”otillfredsställande”.

Kvantitativ status bedöms i enlighet med SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2)
och innebär i praktiken en bedömning av om det råder balans mellan nybildning och uttag av
grundvatten i en grundvattenförekomst.

limnisk ekoregion: Landet är indelat i sju limniska (sötvatten) ekoregioner som avgränsats
med naturliga klimatologiska eller naturgeografiska gränser.

makrofyter: Storbladiga växter i vatten. Vattenväxterna ger en bild av miljön under en längre
tid jämfört med plankton som reagerar snabbt på förändringar.

MIFO: MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden, och är en metod som
används för att översiktligt uppskatta risken för människors hälsa och miljö vid förorenade
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områden. Metoden är framtagen av Naturvårdsverket och används i länsstyrelsernas
bedömning av föroreningsskadade områden.

miljögifter: Benämning på kemiska ämnen som i höga halter är skadliga i den yttre miljön,
framförallt långlivade organiska ämnen (t.ex. DDT, PCB) och vissa metaller (t.ex. kvicksilver
och bly). En entydig definition av begreppet saknas. Några av de ämnen (främst några
metaller, t ex zink och koppar) som benämns som miljögifter kan vara livsnödvändiga i lägre
halter medan de är skadliga i högre halter. Inom vattenförvaltningen används begreppet
miljögifter i en vid betydelse för ämnen och föreningar som kan skada biologiska processer
och därmed miljön när de förekommer vid alltför höga halter.

miljökvalitetsnorm (MKN): En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kraven på
kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer är styrande för
myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, t ex vid
tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Inom vattenförvaltningen fastställs miljökvalitetsnormer för varje vattenförekomst, och anger
krav på att uppnå en viss yt- eller grundvattenstatus i vattenförekomsten.
Miljökvalitetsnormerna ligger också till grund för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som
ska syftar till att miljökvalitetsnormerna uppnås.

mindre strängt kvalitetskrav: En miljökvalitetsnorm som anger att den vattenkvalitet som
ska uppnås i en vattenförekomst kan vara sämre än god yt- eller grundvattenstatus.

Enligt vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för vattenförekomster fastställas så
att åtminstone god yt- eller grundvattenstatus uppnås i samtliga vattenförekomster.
Vattenmyndigheten kan dock besluta om mindre stränga kvalitetskrav för en vattenförekomst.
Skäl för detta kan t.ex. vara att det, på grund av naturliga förhållanden eller graden av
mänsklig aktivitet, blir oproportionerligt dyrt eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som
behövs för att uppnå god yt- eller grundvattenstatus.   

morfologi: En av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som beskriver hur
vattenförekomsten är fysiskt förändrad.

naturgeografisk ekoregion: Indelning som bygger på biologiska och geologiska faktorer i
landskapet.

nyckelart: Växt- eller djurart som dominerar förutsättningarna för andra arters förekomst.

parameter: En ingående del av en biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk
kvalitetsfaktor.

En kvalitetsfaktor består av ett flertal olika parametrar. För den biologiska kvalitetsfaktorn
växtplankton ingår bland annat totalbiomassa och artantal som parametrar och för den
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen ingår halten totalfosfor som en parameter.

PLC: Pollution Load Compilation, beräkningar av fosfor- och kvävetransport till havet som
utförts för Sveriges rapportering till HELCOM (Helsingforskommissionen, som leder arbetet
med Helsingforskonventionen för skydd av Östersjöns marina miljö). Den femte versionen av
dessa beräkningar som har rapporterats till HELCOM kallas PLC5. Dessa beräkningar
grundar sig på utsläppsdata från punktkällor för 2006 (avloppsreningsverk, industri och
enskilda avlopp) och typhalter för diffusa källor för 2005 (jordbruksmark, skogsmark, hygge,
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dagvatten, öppen mark, myr, och deposition på sjöytor). Beräkningarna har utförts för
delavrinningsområden med en genomsnittlig area på 30 km2.

prioriterat ämne: Ett ämne som anges i bilaga X till ramdirektivet för vatten samt i dess
senaste lydelse enligt bilaga II till direktivet om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen.

I bilagan finns 33 prioriterade ämnen eller ämnesgrupper, varav 20 har identifierats som
prioriterade farliga ämnen. Dessa ämnen ligger till grund för klassificeringen av kemisk status
i ytvatten, tillsammans med vissa andra sk särskilda förorenande ämnen.

ramdirektivet för vatten: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23
oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens
område.

Syftet med direktivet är att skapa en helhetssyn på Europas och de enskilda ländernas
vattenresurser och att få en enhetlig, sammanhållen och övergripande lagstiftning för
förvaltning av vatten. Länderna ska arbeta på ett nytt sätt i sin vattenförvaltning och utgå från
avrinningsområden (naturens egna vattengränser), istället för administrativa gränser, för att
komma till rätta med brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Ramdirektivet för vatten
omfattar alla typer av ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten, men inte
öppet hav. Direktivet trädde i kraft den 22 december 2000.

recipientkontroll: Övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. Enligt
miljöbalken är miljöstörande anläggningar skyldiga att ta reda på miljöeffekterna av sin
verksamhet. Det är vanligt att flera parter samordnar denna miljöövervakning till ett
samordnat recpientkontrollprogram.

riksintresse: Mark och vattenområden som har nationell betydelse för bevarande eller
utveckling kan i lagstiftningen betecknas som område av riksintresse.

råvatten: Grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas till dricksvatten.

samråd: Samråd innebär att dialog skall upprättas med intressenter och berörda. Enligt
vattenförvaltningsförordningen skall samråd genomföras vid minst tre tillfällen under den
sexåriga förvaltningscykeln.

screening: En metod för att ta reda på om ett ämne eller en ämnesgrupp finns i miljön och om
människor riskerar att exponeras.

sedimentär berggrund: Utgörs av lättvittrade berg. Berggrunden ger god motståndskraft mot
försurning och grundvattnet har höga jonhalter.

strandskoning: Teknisk åtgärd för att skilja vatten mot land i syfte att skydda mot erosion,
jordskred och ras.

svallsand: En jordart skapad av vattnets rörelse t ex vågsvall.

särskilda förorenande ämnen: Ämnen som släpps ut i betydande mängd i en
vattenförekomst (enligt bilaga VIII i ramdirektivet för vatten). Med utsläpp i betydande
mängd förstås utsläpp i sådana koncentrationer att det kan hindra att god ekologisk status
uppnås till år 2015. Särskilda förorenade ämnen ska vägas in i klassificeringen av ekologisk
status. Vattenmyndigheten bedömer vilka ämnen som släpps ut i betydande mängd samt
fastställer klassgränser för bedömning av ekologisk status med avseende på dessa ämnen.
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tidsfrist: Ett beslut om undantag som medger att kvalitetskraven för en vattenförekomst
uppnås till en senare tidpunkt än den 22 december 2015.

Enligt vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för vattenförekomster fastställas så
att åtminstone god yt- eller grundvattenstatus uppnås senast den 22 december 2015.
Vattenmyndigheten får dock besluta om undantag från detta och medge att kraven uppnås till
en senare tidpunkt. Sådana tidsfrister kan medges till den 22 december 2021, eller som längst
till den 22 december 2027. Om genomförda åtgärder inte hinner ge effekt i miljön på grund av
naturliga förhållanden får dock längre tidsfrister medges.

undantag: Vattenmyndigheten kan under vissa förutsättningar besluta om undantag från de
grundläggande kraven att uppnå god yt- eller grundvattenstatus senast den 22 december 2015,
enligt 4 kap 9-12 §§ vattenförvaltningsförordningen. Många vattenförekomster i landet är så
starkt påverkade av mänsklig verksamhet att det inte är möjligt att uppnå god status i tid till
2015 eller kanske inte alls. Då finns det fyra möjligheter till att besluta om undantag från
kraven:

- tidsfrist, dvs. att kraven uppnås vid en senare tidpunkt (9 §),
- mindre stränga kvalitetskrav, dvs. att en sämre kvalitet än god status godtas (10 §),
- mindre strängt krav för en ny verksamhet av särskilt stor allmän betydelse, under vissa
förutsättningar (11 §), samt
- tillfälliga försämringar på grund av naturliga orsaker eller till följd av olyckor (12 §).

vandringshinder: En fysisk anordning eller egenskap i vattenmiljö som leder till att fisk och
bottenfauna mer eller mindre förhindras att förflytta sig inom ett vattendrag. Det kan t.ex. vara
ett vattenfall, en damm eller en felaktigt anlagd vägtrumma.

utsjö: Vattnet i havet utanför kust och öar.

vattenkartan: En karttjänst som syftar till att ge en enkel och överblickbar presentation av
geografisk information som rör sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten i Sverige. Se
www.vattenkartan.se

vattenråd: Ett frivilligt samverkansorgan som ansvarar för lokal samverkan inom ett eller
flera avrinningsområden. Deltagare i vattenråden kan vara kommuner, företag,
intresseorganisationer (fiskevårdsområdesföreningar, naturvårdsföreningar m.m.) och andra
som berörs av vattenrelaterade frågor inom avrinningsområdet. Vattenråden är tänkta att
fungera som en kanal mellan ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänheten.

vattentäkt:  En sjö, ett vattendrag eller grundvattenmagasin där ett vattenverk hämtar sitt
råvatten för dricksvattenproduktion.

VISS: VattenInformationSystemSverige (VISS) är en nationell databas där information om
yt- och grundvattenförekomster samlas. I VISS finns bland annat uppgifter om
statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, övervakning, riskbedömningar och bedömningar
av vattenmiljöproblem. Se www.viss.lst.se

ytvattenförekomst: En avgränsad och betydande förekomst av ytvatten, som kan vara t.ex.
hela eller delar av en sjö, å, älv eller kanal, ett vattenområde i övergångszonen eller ett
kustvattenområde.

Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde kan bestå av flera ytvattenförekomster.
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åtgärdsprogram: Enligt vattenförvaltningsförordningen ska det upprättas ett åtgärdsprogram
för varje vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet ska innehålla en redovisning av vilka åtgärder
som behöver vidtas för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna inom
respektive vattendistrikt.

övergångsvatten: Ytvatten i närheten av ett flodutlopp, som delvis är av salthaltig karaktär
till följd av närheten till kustvatten, men som på ett väsentligt sätt påverkas av
sötvattenströmmar.

övervakningsprogram: Varje vattenmyndighet ska enligt vattenförvaltningsförordningen se
till att program upprättas för övervakning av vattenstatus i samtliga vattenkategorier. Syftet är
att erhålla en sammanhållen och heltäckande översikt över vattenstatus inom varje
vattendistrikt.
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Bilaga 1: Metodbeskrivning

Metodbeskrivningen innehåller både en beskrivning av kartläggningsmetoden och metoder för
beräkning av åtgärdsbehov och kostnader för respektive miljöproblem. En beskrivning av
kartläggningsmetoderna har tagits med för att ge bakgrunden till varför verifieringar av
samtliga miljöproblem föreslås som en nödvändig åtgärd.

1. Försurning

1.1. Kartläggningsmetod
Försurningseffekter i sjöar och vattendrag i Bottenhavets vattendistrikt är generellt kopplade
till vårflodsepisoder, det vill säga surstötar i samband med snösmältningen. Även under
hösten kan episoder med surstötar uppträda i samband med nederbörd efter torrperioder.
Försurningsbedömningen i vattendistriktet utförs i flera steg för att kunna optimera
användningen av begränsade kartläggningsresurser.

I steg 1 används en utspädningsmodell som utgår från ett vattenprov från stabilt lågflöde
under vinterperioden (basflöde) och den sulfathalt i nederbörden som härstammar från
mänskliga utsläpp av försurande ämnen (antropogen sulfathalt) i modelleringen.
Försurningsbedömningen utgår från den ANC-förändring under vårfloden som den
antropogena sulfathalten i nederbörden ger upphov till. ANC är ett mått på vattnets
motståndskraft mot försurning och kräver omfattande analyser av kemiska parametrar (full
jonbalans) för att kunna beräknas. Den stora bristen på heltäckande provtagning och
fullständiga kemiska analyser innebär att en förenklad ANC-beräkning utförts. ANC i
basflödet beräknas som skillnaden mellan vattnets hårdhet (CaMg) och den antropogena
sulfathalten. Den antropogena sulfathalten är beräknad med SMHI:s nedfallsmodell MATCH
som ett medelvärde för de hydrologiska åren 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006. En
analys av nationella och regionala referensvatten i Norrland visar på en mycket stark
korrelation mellan det ANC-värde som beräknats med denna modell och det ANC-värde som
räknas fram utifrån kemiska analyser med fullständig jonbalans. För vatten som saknar
hårdhetsanalyser som är opåverkade av kalkning har interpolerade värden använts.

En riskmodellering har också utförts med modellen där försurningsläget år 2015 har
bedömts. I scenariot förväntas den antropogena sulfathalten i nederbörden minska med 20 %
till år 2015 i förhållande till 2005. Ett vatten bedöms ha miljöproblemet försurning om det
naturliga ANC-värdet har reducerats med mer än 50 % under vårfloden. Huvudsyftet med
modelleringen i steg 1 är att kunna göra en heltäckande bedömning och peka ut områden med
vattenförekomster som är misstänkt försurade dit en mer omfattande verifieringsprovtagning
ska prioriteras.

I de vatten som preliminärt bedöms som försurade och väljs ut för verifieringsprovtagning i
steg 2 görs en provtagning som omfattar de analyser som MAGIC (Model of Acidification of
Groundwater in Catchments) kräver enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. MAGIC
beskriver förändringar av syra- och basförhållandena i skogsmarken och i ytvatten när
faktorer som nedfall av försurande ämnen och skogsbrukets biomassauttag förändras. Den
vattenkemiska provtagningen kompletteras med biologisk provtagning av fisk och
bottenfauna och dessutom med kiselalger i vattendrag. Den ekologiska statusen bedöms i
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enlighet med bedömningsgrunderna. Detta steg har hittills genomförts i begränsad
omfattning på grund av bristen på kartläggningsresurser. För vatten som är opåverkade
av kalkning görs en försurningsbedömning utifrån såväl biologi som MAGIC-modellerad
vattenkemi. Om biologin och vattenkemin i en sammanvägd bedömning visar på måttlig
ekologisk status eller sämre på grund av försurning görs ingen ytterligare bedömning. För
vatten som är påverkade av kalkning görs endast en försurningsbedömning utifrån
MAGIC-modellerad vattenkemi, beroende på att kalkningen som regel har förbättrat den
biologiska statusen.

I vissa fall kan det bli nödvändigt att genomföra ett steg 3 innan försurningsbedömningen kan
anses vara slutförd. Det gäller för okalkade vatten där biologin visar på måttlig ekologisk
status och där MAGIC-modelleringen visar på god status eller bättre. Det kan också bli
aktuellt att genomföra för kalkade vatten. Eftersom MAGIC inte är någon riktig
episodmodell, utan grundar bedömningen på volymvägda medelvärden, behöver
försurningsbedömningen i dessa fall kompletteras med ytterligare vattenkemisk provtagning
som innebär att en episodmodellering med BDM (Boreal Dilution Model) genomförs.

1.2. Beräkning av åtgärdsbehov och kostnader

Verifiering av kalkade och okalkade vattenförekomster
Verifieringsbehovet har beräknats utifrån underlag från vattendistriktets länsstyrelser. I
underlaget ingår de vattenförekomster som inte är fullständigt verifierade den 1 januari 2010
samt de vattenförekomster som bedöms kunna verifieras under 2010 och 2011 (pågående
åtgärder).

Kvarstående verifieringsbehov har beräknats utifrån en miniminivå för vattenkemisk och
biologisk provtagning (Tabell 1). I miniminivån för försurning ingår vattenkemiska analyser
enligt bedömningsgrunderna, fisk och bottenfauna samt kiselalger för vattendrag. 

Tabell 1. Miniminivå för verifiering av miljöproblemet försurning. Vattenkemiska parametrar analyseras
4 gånger under ett år för sjöar, 6 gånger för vattendrag. För vattenförekomster som ingår i dagens
kalkningsprogram är vattenkemisk analys rillräcklig som verifiering.

 Kvalitetsfaktor Sjö Vattendrag

Vattenkemi  10 000 kr 15 000 kr

Kiselalger    5 000 kr

Bottenfauna    7 000 kr   7 000 kr

Provfiske  10 000 kr  

Elfiske     3 900

 Summa verifieringskostnad:  27 000 kr  30 900 kr

Nykalkningar
Ingen beräkning av nykalkningsbehovet görs i konsekvensanalysen. Utfallet när det gäller
nykalkningar är beroende av den verifiering som behöver utföras i såväl kalkade som
okalkade vattenförekomster. Effekten på det nuvarande kalkningsprogrammet bedöms bli
begränsad eftersom verifieringen sannolikt leder till ett mindre antal nykalkningar men också
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till att några pågående kalkningar kan avslutas.

2. Övergödning

2.1. Kartläggningsmetod
Övergödningsproblem i sjöar, vattendrag och kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt är
kopplade till överskott på näringsämnet fosfor och omfattningen är begränsad. Det råder
emellertid en stor brist på data från såväl biologisk som vattenkemisk provtagning för främst
sjöar och vattendrag i vattendistriktet. Bedömningen av övergödningen i vattendistriktets
sjöar och vattendrag utförs därför i flera steg för att kunna optimera användningen av
begränsade kartläggningsresurser.

I steg 1 används en utspädningsmodell där modelleringen utförs på vattenförekomstnivå. En
grundstruktur som består av sjöar och vattendrag med tillhörande delavrinningsområden har
använts i modelleringen. Modellen beräknar transporter av fosfor till respektive
vattenförekomst, dels i form av en bruttotillförsel och dels i form av en naturlig tillförsel
(bakgrund). I bruttotillförsel ingår, förutom den naturliga tillförseln, det tillskott av fosfor som
är ett resultat av mänsklig förorening. Några beräkningar av graden av fastläggning av fosfor
(retention) i respektive delavrinningsområde har inte ingått i modelleringen, vilket innebär en
liten överskattning av miljöproblemet. För att kunna beräkna tillförseln från olika källor har
grunddata från den senaste nationella analysen av tillförseln av näringsämnen till haven
(PLC5) använts i stor utsträckning tillsammans med egna kompletteringar.

Grunddata från PLC5-analysen som har använts i modellen.

b Markanvändning fördelad på skog, fjäll, myr, hyggen (1996-2005), jordbruksmark, öppen
mark och vatten. 

b Jordarter och fosforinnehåll i jordbruksmark (pHCl). 
b Beräknade dagvattenutsläpp av fosfor från tätorter. 
b Punktutsläpp av fosfor från industrier och större kommunala reningsverk. 
b Nedfall av fosfor på sjöytor. 
b Typhalter och läckagekoefficienter för olika markslag 

Kompletterande grunddata som har använts i modellen

b Specifik avrinning från SMHI 
b Antal personekvivalenter för enskilda avlopp samt antal djurenheter per

delavrinningsområde från SCB 
b Punktutsläpp av fosfor från fiskodlingar och mindre reningsverk (&lt; 200

personekvivalenter) 

Ingen särskild riskmodellering har utförts på grund av brist på detaljerat underlag om
förväntade förändringar i fosfortillförseln. Den bedömning som utförts är att den mänskliga
tillförseln av fosfor inte kommer att förändras fram till 2015. Ett vatten bedöms ha problem
med övergödning om bruttotillförsel av fosfor är mer än dubbelt så stor som den naturliga
tillförseln. Huvudsyftet med modelleringen i steg 1 är att kunna göra en heltäckande
bedömning och peka ut områden med vattenförekomster som är misstänkt övergödda där
verifieringsprovtagning ska prioriteras.

I de vatten som preliminärt bedöms som övergödda och väljs ut för verifieringsprovtagning i
steg 2 görs en provtagning som omfattar de kemiska analyser som krävs enligt
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Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Den vattenkemiska provtagningen kompletteras med
biologisk provtagning av växtplankton i sjöar och kiselalger i vattendrag där den ekologiska
statusen bedöms i enlighet med bedömningsgrunderna. Detta steg har hittills genomförts i
begränsad omfattning på grund av bristen på kartläggningsresurser.

I steg 3 utförs en källfördelningsmodellering på vattenförekomstnivå för de vatten som
kvarstår som övergödda efter verifieringen i steg 2. Här används en näringsämnesmodell som
inte bara beräknar brutto- och naturlig tillförsel av fosfor utan även den nettotillförsel som
retentionen av fosfor ger upphov till. Även den interna tillförseln av fosfor från syrefria
bottnar tas med i denna modellering. För den mänskliga (antropogena) tillförseln av fosfor
görs en källfördelning fördelat på olika utsläppskällor som industrier, reningsverk, jordbruk,
skogsbruk, enskilda avlopp och dagvatten. En kompletterande markkartering av bl.a. jordarter
och fosforinnehåll i jordbruksmark krävs i vissa fall eftersom underlaget från PLC5-analysen
har en tämligen grov upplösning.

Denna noggranna modellering på vattenförekomstnivå medger också möjlighet att testa olika
åtgärdsscenarios på vattenförekomstnivå som underlag för en bedömning av den mest
kostnadseffektiva åtgärdskombinationen.

I distriktets kustvatten har bedömningen av övergödningen i högre grad varit möjlig att utföra
utifrån vattenkemisk och biologisk provtagning.  Men även här har modellering utnyttjas,
SMHI:s kustzonsmodell. Modellen ger möjlighet att göra källfördelningsanalyser och testa
olika åtgärdsscenarios för de övergödda kustvattnen.

Ingen särskild riskmodellering har utförts på grund av brist på detaljerat underlag om den
framtida utvecklingen när det gäller verksamheter som kan ge upphov till
kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar samt flödes- och nivåförändringar. Den
bedömning som gjorts är att problemet med övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten
inte kommer att förändras fram till 2015.

2.2. Beräkning av åtgärdsbehov och kostnader

Verifiering
Verifieringsbehovet har beräknats utifrån underlag från vattendistriktets länsstyrelser. I
underlaget ingår de vattenförekomster som inte är fullständigt verifierade den 1 januari 2010
samt de vattenförekomster som bedöms kunna verifieras under 2010 och 2011 (pågående
åtgärder).

Kvarstående verifieringsbehov har beräknats utifrån en miniminivå för vattenkemisk och
biologisk provtagning (Tabell 2). I miniminivån för övergödning ingår vattenkemiska
analyser enligt bedömningsgrunderna, växtplankton för sjöar och kustvatten, kiselalger för
vattendrag samt makrofyter för kustvatten.
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Tabell 2. Miniminivå för verifiering av miljöproblemet övergödning. Vattenkemiska parametrar
analyseras 4 gånger per år under 3 år, syrgas 4 gånger under ett år och växtplankton 3 gånger under ett
år. 

 Kvalitetsfaktor Sjö Vattendrag  Kust

Vattenkemi  15 000 kr 30 000 kr  15 000 kr

Syrgas    5 000 kr    5 000 kr

Växtplankton 18 900 kr  18 900 kr

Kiselalger   5 000 kr  

Makrofyter     8 400 kr

 Summa
verifieringskostnad:

 38 900 kr  35 000 kr  47 300 kr

Källfördelningsanalys
Källfördelningsanalys på vattenförekomstnivå har hittills utförts i begränsad omfattning,
endast för delsystemet Övre och Nedre Milsbosjön i Dalävens avrinningsområde samt för
delsystemet Florsjön och Östersjön i Ljusnans avrinningsområde. I bägge fallen har
Fyrismodellen använts som är utvecklad av Sveriges Lantbruksuniversitet. I beräkningen av
åtgärdsbehovet för källfördelningsmodellering på vattenförekomstnivå har antagits att 90 %
av de sjöar och vattendrag som pekats ut i kartläggningens steg 1 kvarstår som övergödda
efter verifiering. En schablonkostnad på 50 000 kr per övergödd vattenförekomst har använts
vid kostnadsberäkningen (Tabell 3).  224 sjöar och 525 vattendrag har preliminärt bedömts
som övergödda i Bottenhavets vattendistrikt i kartläggningens första steg.

Tabell 3. Kostnader för källfördelningsanalys

 Antal vattenförekomster   674 (90 % av 749)

 Kostnad per vattenförekomst        50 000 kr

 Kostnad  33 700 000 kr

Konsekvensanalys av åtgärdsprogrammets effekt på fosfortillförseln till Bottenhavet
Konsekvensanalysen utgår från den källfördelningsanalys av tillförseln av näringsämnen på
havet under 2006 som utförts av SMED, dvs. IVL, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet.
En summering av naturlig och mänsklig tillförsel av fosfor har utförts för samtliga
huvudavrinningsområden i vattendistriktet. För att tillförseln av fosfor inte ska leda till
övergödning har bedömning gjorts att den mäskliga tillförseln får ge ett tillskott med högst 40
% av den naturliga. Bedömningen grundar sig på den haltökning för totalfosfor som högst
tillåts under sommarhalvåret i havet för att klassgränsen mellan god och måttlig status inte ska
överskridas. År 2006 var överskridandet när det gäller tillförseln av fosfor till Bottenhavet
knappt 104 ton i förhållande till klassgränsen mellan god och måttlig status.

En källlfördelningsanalys av överskridandet för tillförseln av fosfor har utförts.
Överskridandet har fördelar sig på industri (50 %), jordbruk (20 %), enskilda avlopp (9%),
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dagvatten (7 %), tätorter (3%) samt skogsbruk (2%). Kostnaderna har fördelats enligt
schabloner från IVL:s genomgång av åtgärdskostnader (Tabell 4).

Tabell 4. Reduktionsbehov fosfor

 Källa Reduktionsbehov (ton) Schablonkostnad kr per
kg fosfor

Kostnad kr

Skogsbruk (hygge)   2,4 1 500     3 613 000

Jordbruk 21,6 1 500   32 470 000

Tätort   3 1 500     4 466 000

Dagvatten  6,7 1 500   10 105 000

Reningsverk  9 2 000   17 972 000

 Industrier 51,5  2 000 103 047 000

 Enskilda avlopp  9,3  10 000   92 610 000

3. Miljögifter

3.1. Kartläggningsmetod
Problem med miljögifter i sjöar, vattendrag och kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt beror
främst på höga halter av metylkvicksilver i fisk. Alla sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms
ha metylkvicksilverhalter i fisk som överskrider det europeiska gränsvärdet på 0,02 mg/kg. 
Kunskapen om utbredningen av övriga miljögifter är begränsad på grund av en mycket stor
brist på miljögiftsanalyser i sedimentprover, biologiska och vattenkemiska prover. Det gäller
för alla vattenkategorier i vattendistriktet. Kartläggningen av miljögifter utförs i två steg.

I steg 1 genomförs screening (stickprovtagning) av miljögifter i yt- och grundvatten för att
kunna peka ut områden med vattenförekomster som har misstänkt höga halter av prioriterade
ämnen och särskilt förorenande ämnen. Screening har hittills utförts i begränsad omfattning i
Bottenhavets vattendistrikt.  För kvicksilver genomförs dessutom en interpolering av
metylkvicksilverhalter i gädda för de områden i distriktet där fiskarten förekommer. Ett
nationellt underlag från Sveriges Lantbruksuniversitet med data på metylkvicksilverhalter från
drygt 20 000 gäddor har använts
 
De vatten som preliminärt bedöms ha höga halter av kvicksilver och andra miljögifter väljs ut
för verifiering i steg 2. Här görs en vattenprovtagning som åtföljs av ett standardpaket av
kemiska analyser av olika miljögifter. Den vattenkemiska provtagningen kompletteras med
biologisk provtagning av fisk i ytvatten och den kemiska statusen bedöms utifrån europeiska
gränsvärden för prioriterade ämnen (miljögifter). Detta steg har dock hittills genomförts i
mycket begränsad omfattning på grund av brist på kartläggningsresurser.

Någon riskanalys har inte utförts på grund av det bristande underlaget. Den bedömning som
gjorts är att kvicksilverhalterna i gädda, som förändras långsamt, inte kommer att förändras
fram till år 2015. För övriga miljögifter är kunskapen om såväl nuvarande som framtida
kemisk status mycket bristfällig.
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3.2. Beräkning av åtgärdsbehov och kostnader

Verifiering
Verifieringsbehovet har beräknats utifrån underlag från vattendistriktets länsstyrelser. I
underlaget ingår de vattenförekomster som inte är fullständigt verifierade den 1 januari 2010
samt de vattenförekomster som bedöms kunna verifieras under 2010 och 2011 (pågående
åtgärder).

Kvarstående verifieringsbehov har beräknats utifrån en miniminivå för vattenkemiska
analyser för alla vattenkategorier samt analyser av fisk från sjöar, vattendrag och kustvatten
(Tabell 5).

Tabell 5. Miniminivå för verifiering av miljöproblemet miljögifter.

 Kvalitetsfaktor  Sjö  Vattendrag  Kust  Grundvatten

 Vattenkemi    6 000 kr  6 000 kr    6 000 kr  25 000 kr

 Provfiske  10 000 kr   10 000 kr  

 Elfiske   3 900 kr   

 Summa 
verifierings-
kostnad

 16 000 kr  9 900 kr  16 000 kr  25 000 kr

4. Främmande arter

4.1. Kartläggningsmetod
Någon särskild kartläggningsmetod har inte använts för främmande arter. I stället har en
expertbedömning av miljöproblemet utförts av länsstyrelserna i Bottenhavets vattendistrikt.
Det har resulterat i olika bedömningar av vilken påverkan på vattenförekomsternas ekologiska
status som främmande arter som t.ex. kanadaröding och amerikansk bäckröding har.
Osäkerheten innebär att det finns ett verifieringsbehov när det gäller ekologiska effekter av
främmande arter i ett antal vattenförekomster.  

4.2. Beräkning av åtgärdsbehov och kostnader

Verifiering
Verifieringsbehovet har beräknats utifrån underlag från vattendistriktets länsstyrelser. I
underlaget ingår de vattenförekomster som inte är fullständigt verifierade den 1 januari 2010
samt de vattenförekomster som bedöms kunna verifieras under 2010 och 2011 (pågående
åtgärder). Kvarstående verifieringsbehov har beräknats utifrån en miniminivå för biologisk
provtagning (Tabell 6). I miniminivån för främmande arter ingår fisk i sjöar och vattendrag
samt bottenfauna i kustvatten.
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Tabell 6. Miniminivå för verifiering av miljöproblemet främmande arter.

 Kvalitetsfaktor Sjö Vattendrag  Kust

Provfiske  10 000 kr  10 000 kr

Elfiske  3 900 kr

Summa
verifieringskostnad:

 10 000 kr 3 900 kr 10 000 kr

5. Fysiska förändringar

5.1. Kartläggningsmetod
Fysiska förändringar i sjöar och vattendrag i Bottenhavets vattendistrikt beror i första hand på
vandringshinder i form av dammar, väg- och järnvägstrummor, flottledsrensningar samt
flödes- och nivåförändringar i reglerade sjöar och vattendrag. Omfattningen av de fysiska
miljöproblemen är stor. Det råder mycket stor brist på hydromorfologiska data för sjöar och
vattendrag. Bedömningen av fysiska förändringar i vattendistriktets sjöar och vattendrag
utförs därför i flera steg för att kunna optimera användningen av begränsade
kartläggningsresurser.

I steg 1 görs en analys av kontinuitetsförändringar som orsakar definitiva vandringshinder i
med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem) med underlag från dammregister, register
över vägtrummor, utförda vandringshindersinventeringar och biotopkarteringar. En
bedömning av artificiella vandringshinder görs enligt Naturvårdsverkets hydromorfologiska
bedömningsgrunder. I de vattenförekomster där det finns vandringshindersinventeringar eller
biotopkarteringar utförda bedöms även barriäreffekt och fragmenteringsgrad.

Morfologiska förändringar analyseras med hjälp av GIS. I Norrlandsdistrikten har en
flottningshistorisk utredning utförts av Umeå Universitet. Den har resulterat i att de
vattenförekomster som ingått i allmän flottled har kunnat identifieras. En bedömning görs av
andelen flottledsrensad vattendragssträcka för berörda vattenförekomster. Även
rätnings-/kanaliseringsgraden ingår i bedömningen. Antal vägövergångar för varje
vattenförekomst har tagits fram med GIS utifrån väg- och fastighetskartans vägskikt.

Markanvändningen i vattenförekomsternas närmiljö (0 – 50 m från vattenlinjen) och
delavrinningsområde analyseras också i GIS med underlag från Skogsstyrelsens hyggesskikt
samt Lantmäteriets marktäckedata. En bedömning av andelen påverkad mark utförs för varje
vattenförekomst. Som påverkad mark räknas bland annat åker, hygge, mark i städer, industri-
och gruvområde. I de vattenförekomster där biotopkarteringar finns bedöms även antal diken
per kilometer samt mängden död ved.     

En sammanvägd bedömning av morfologiska förändringar gör sedan enligt Naturvårdsverkets
bedömning utifrån de parametrar (rensning, rätning etc) som kunnat bedömas.
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Flödes- och nivåförändringar analyseras utifrån befintlig flödesstatistik från SMHI samt
uppgifter från fältbesök och vattendomar om permanenta torrläggningar, noll- och
minimitappningar. Flödesstatistiken från SMHI innehåller tillåtna regleringsamplituder,
regleringsgrad, naturlig- och reglerad medellågvattenföring samt naturlig- och reglerad
medelhögvattenföring. Statistiken är inte heltäckande utan data saknas för många
vattenförekomster.

I de vatten som preliminärt bedöms ha miljöproblem kopplade till fysiska förändringar utförs
en biotopkartering i steg 2 där de hydromorfologiska parametrarna bedöms i enlighet med
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Detta steg har dock hittills genomförts i begränsad
omfattning på grund av bristen på kartläggningsresurser.

Ingen särskild riskmodellering har utförts på grund av brist på detaljerat underlag om den
framtida utvecklingen när det gäller verksamheter som kan ge upphov till
kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar samt flödes- och nivåförändringar. Den
bedömning som gjorts är att de miljöproblem som kan kopplas till fysiska förändringar inte
kommer att förändras fram till 2015.

5.2. Beräkning av åtgärdsbehov och kostnader

Verifiering
Verifieringsbehovet har beräknats utifrån underlag från vattendistriktets länsstyrelser. I
underlaget ingår de vattenförekomster som inte är fullständigt verifierade den 1 januari 2010
samt de vattenförekomster som bedöms kunna verifieras under 2010 och 2011 (pågående
åtgärder). Kvarstående verifieringsbehov har beräknats utifrån en miniminivå för
hydromorfologisk kartering (Tabell 7). I miniminivån ingår biotopkartering av sjöar och
vattendrag.  En schablonkostnad på 12 500 kr per vattenförekomst har använts vid
kostnadsberäkning av verifieringsbehovet.

Tabell 7. Miniminivå för verifiering av miljöproblembet fysiska förändringar.

 Kvalitetsfaktor Sjö Vattendrag

Biotopkartering  12 500 kr 12 500 kr

Summa verifieringskostnad:  12 500 kr 12 500 kr

Flottledsåterställning
Åtgärdsbehovet för flottledsåterställning har beräknats utifrån de vattenförekomster som i
databasen VISS bedöms vara i ekologisk risk 2015 på grund av morfologiska förändringar
och att andel rensad vattendragssträcka har klassificerats som måttlig eller sämre.  I
genomsnitt bedöms 40 % av vattenförekomstens längd vara flottledsrensad.  Bedömningen av
grundar sig på utförda biotopkarteringar och projekteringar av flottledsåterställning.
Vattendragen som ingår i Bottenhavsdistriktets grundstruktur för sjöar och vattendrag är
klassificerade efter strömordning (Streamorder enligt Strahler), vilket innebär att små bäckar
som är källflöden tillhör ordning 1 och att de nedersta delarna av Ångermanälven och
Dalälven tillhör ordning 8. Vattendragssträckor som tillhör strömordning 7 eller 8 bedöms
inte vara aktuella för flottledsåterställning då dessa består av nedre delar av reglerade älvar,
Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan, Dalälven och Gavleån.  En summering per
strömordning har gjorts av antalet kilometer vattendragssträcka som bedöms vara
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flottledsrensad och aktuell för åtgärder. Den beräknade kostnaden för flottledsåterställning
fördelar sig enligt tabell 8 och grundar sig på utförda restaureringsprojekt.

Tabell 8. Flottledsåterställning

Ström-
ordning

 Längd
(km)

Rensad
andel
(40%)
km

Kostnad
per km

 Kostnad för
återställning

Projektering
10 %

Summa
kostnad

Kommentar

 6      907     363  175 000  63 505 806  6 350 581 69 856 387  

 5  1 209     484    78 000  37 719 342  3 771 934 41 491 276  

 4  2 162     865    52 000  44 963 441  4 496 344 49 459 785  

 3  1 543     617    35 000  21 600 903  2 160 090 23 760 993  

 2        99       39    21 000        827 938        82 794      910 731  

 1        15         6    50 000        308 597        30 860      339 457 Hand-
återställning

 Summa   2 374   168 926 027  16 892 603 185 818 629  

Vandringshinder, järnvägs- och vägtrummor
Åtgärdsbehovet för att byta ut järnvägs- och vägtrummor som bedöms utgöra definitiva
vandringshinder har beräknats utifrån de vattenförekomster som i databasen VISS bedöms
vara i ekologisk risk 2015 på grund av kontinuitetsförändringar (vandringshinder) orsakade av
korsande vägar och järnvägar.  I genomsnitt bedöms 30 % av vägtrummorna utgöra
vandringshinder. Bedömningen grundar sig på utförda biotopkarteringar, inventering av
vandringshinder och vägtrummor.  Den totala kostnaden för att åtgärda väg- och
järnvägstrummor fördelar sig enligt nedanstående tabell. Vattendrag som tillhör strömordning
6 - 8 ingår inte i beräkningen eftersom väg- och järnvägsövergångarna i dess fall uteslutande
utgörs av broar. Kostnadsschablonerna bygger på uppgifter från Vägverket (allmän väg),
Banverket samt erfarenheter från utförda restaureringsprojekt (Tabell 9).

Tabell 9. Åtgärdsbehov, järnvägs- och vägtrummor

 Strömordning Antal
vägtrummor

Vägtrummor,
allmän väg

 Vägtrummor,
gator i tätorter

 Vägtrummor,
övriga vägar

 Järnvägs-
trummor

5    406             124               9            273               33

4    865             226               8            631               41

3 1 720             386             16         1 318               63

2      62               16               0               46                 4

1      75               15               0               60                 2

Summa
vägtrummor

3 128             767             33          2 328            143

Vandrings-
hinder (30 %)

   938             230             10             698               43

Åtgärdskostnad
per trumma

     400 000   400 000     120 000     750 000

Summa
kostnad

  92 040 000  3 960 000  83 808 000  32 175 000
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Dammar
Åtgärder för att åstadkomma fria vandringsvägar i anslutning till dammar kan komma till
stånd på flera sätt. Verksamhetsutövaren kan söka nytt tillstånd enligt miljöbalken, t.ex. i
samband med byte till effektivare turbiner. Staten i form av Kammarkollegiet,
Naturvårdsverket eller länsstyrelsen kan begära omprövning av gällande vattendom. Vid
omprövningar behöver en prioritering göras av sådana objekt där betydande ekologiska
effekter som kan uppnås.

Den beräknade kostnaden i konsekvensanalysen för omprövningar och åtgärder i anslutning
till dammar grundar sig på ett antal vattenförekomster som i databasen VISS bedöms vara i
ekologisk risk 2015 på grund av flödes- och kontinuitetsförändringar (vandringshinder) och
där betydande ekologiska effekter kan uppnås i såväl kraftigt modifierade vatten som andra
reglerade vatten, s.k. nyckelobjekt. Det handlar om fysiska förbättringsåtgärder som:

b bidrar till att god bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet kan uppnås i Natura 2000-
vatten, 

b skapar fria vandringsvägar för långvandrande arter som lax, ål, flodnejonöga, öring
(havsöring) och harr (kustharr), 

b ökar tillgången på lek- och uppväxtområden lokalt värdefulla fiskbestånd som vissa bestånd
av insjööring, harr, röding och sik. 

Den schablonkostnad för anläggning av vandringsvägar som använts i konsekvensanalysen
grundar sig på utförda kostnadsberäkningar i pilotprojektet ”Åtgärdsplanering i reglerade
vattendrag – arbetsgång och åtgärdsförslag i övre Ångermanälven, Skogsstyrelsens rapport
2009:1”. I rapporten har kostnadsberäkningar utförts för vandringsvägar i anslutning till
Malgomajs och Volgsjöfors kraftverksdammar samt regleringsdammen i Vojmsjöns utlopp.
Någon kostnad för det vatten som ska tappas i vandringsvägarna har inte tagits med i
beräkningen. Även Naturvårdsverkets rapport ”Bedömda behov av åtgärder och medel för
restaurering av sjöar och vattendrag, 2009-03-26” har använts som underlag (Tabell 10).

För övriga reglerade vatten krävs ytterligare utredning om lämpliga fysiska
förbättringsåtgärder, deras ekologiska effekter och kostnader innan någon konsekvensanalys
är möjlig att genomföra.

Tabell 10. Åtgärdsbehov för dammar

 Typ av damm Antal vandingshinder Anläggningskostnad
per vandringshinder
(kr)

 Summa (kr)

Kraftverksdamm  37 2 500 000 92 500 000

Sjöregleringsdamm  18 2 500 000 45 000 000

 Summa  55 137 500 000

6. Vattenuttag

6.1. Kartläggningsmetod
Någon särskild kartläggningsmetod har inte använts för vattenuttag. I stället har en
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expertbedömning av miljöproblemet utförts av länsstyrelserna i Bottenhavet vattendistrikt.

6.2. Beräkning av åtgärdsbehov och kostnader

Verifiering
Verifieringsbehovet för miljöproblemet består i att utreda vilken effekt vattenuttaget i Husån
(Örnsköldsvik) har på möjligheterna för havsvandrande fiskarter att passera genom
fiskvandringsvägen som finns i anslutning till dammen vid Husumfabriken. Beräknad
tidsåtgång för detta arbete är en vecka och ingår i konsekvensanalysen.

7. Skydd av dricksvatten

7.1. Kartläggningsmetod
I Bottenhavets vattendistrikt finns ett stort antal dricksvattentäkter som saknar fullgott skydd.
Varje länsstyrelse i distriktet har gått igenom alla kända yt- och grundvattentäkter, som ligger
inom en vattenförekomst och som ger mer än 10 m3/dygn eller som försörjer mer än 50
personer. För var och en av dessa vattentäkter har en bedömning utförts om täkten har ett
fullgott skydd eller inte. Ett fullgott skydd innebär att ett skyddsområde finns och det lever
upp till de krav och riktlinjer som finns i miljöbalken, Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområden (2003:6) och Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden
(NFS 2003:16).

Grundvattenförekomsternas kemiska status har i många fall bedömts enbart utifrån den
påverkansanalys som är utförd av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Här finns
liksom för många ytvatten ett stort behov av verifiering genom vattenprover. Metoden för
påverkansanalysen är redovisad i förvaltningsplanen.

7.2. Beräkning av åtgärdsbehov och kostnader

Verifiering
Verifieringsbehovet har beräknats utifrån underlag från vattendistriktets länsstyrelser. I
underlaget ingår de grundvattenförekomster som inte är fullständigt verifierade den 1 januari
2010 samt de grundvattenförekomster som bedöms kunna verifieras under 2010 och 2011
(pågående åtgärder). Kvarstående verifieringsbehov har beräknats utifrån en miniminivå för
kvantitativ och kemisk provtagning i grundvatten (se Tabell 5, miljögifter).

Skyddsområden för vattentäkter
Yt- och grundvattenförekomster som används som dricksvattentäkter har delats in i tre
grupper där schablonkostnaderna bygger på erfarenheter från befintliga skyddsområden och
utredningar (Tabell 11).

A. Dricksvattentäkter som saknar skydd och där ett skyddsområde behöver bildas.
Kostnadsschablonen inkluderar kostnaden för en hydrogeologisk undersökning som underlag
för avgränsning av skyddsområdet samt kostnaden för utformning av föreskrifter baserade på
riskinventeringar.
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B. Dricksvattentäkter som behöver en översyn av nuvarande vattenskydd så att det
överensstämmer med skyddskraven enligt miljöbalken.

C. Dricksvattentäkter där formerna för vattenskyddet behöver utredas. Antalet anslutna
personekvivalenter är mindre än 100 och inget skyddsområde finns idag.

Tabell 11. Skyddsområden för vattentäkter

 Grupp Antal
dricksvattentäkter

Kostnadsschablon (kr) Kostnad (kr)

A  129 500 000 64 500 000

B  297 200 000 59 400 000

C  206 100 000 20 600 000

 Summa  632 144 500 000

8. Administrativa kostnader

Metoder för beräkning av administrativa kostnader redovisas i Bilaga 2.
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Bilaga 2: Administrativa kostnader

Beräkningsmetod

Med de styrmedelsåtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner följer kostnader
som i dokumentet benämns som Administrativa kostnader för styrmedelsåtgärder. Med detta
menas de kostnader som uppstår till följd av de föreslagna åtgärderna i form av framtagande
av nya föreskrifter, framtagande av kunskapsunderlag, framtagande av rapporter och statistik
etc.

Kostnadsuppskattningarna grundar sig på Vattenmyndigheternas bedömningar av kostnader
och tidsåtgång för olika åtgärder samt omfattning av behovet av åtgärder. Dessa bedömningar
grundar sig i sin tur på uppgifter från olika myndigheter och kommuner, olika typer av
statistik samt egna antaganden. För framtagande av ny föreskrift har använts en
schablonkostnad på 1 000 000 kr. För arbetstid för handläggare på kommuner och
myndigheter har schablonkostnad på 900 kr/timme använts. Vid årsarbetsinsatser har använts
schablonkostnad på 800 000 kr/år. Om inte annat anges avses nationella kostnaderna, varav
distriktets andel beräknas till en femtedel. De kostnader som kan bli den indirekta följden av
styrmedelsåtgärderna, d.v.s. kostnader för utökad tillsyn, omprövningsverksamhet etc.
beräknas distriktsvis och framgår av kapitel 3, konsekvensanalysen.

Nedan följer en uppställning utifrån åtgärdslistan där det framgår vilken typ av åtgärder och
kostnader som bedöms uppstå samt till vilket miljöproblem åtgärden i första hand är kopplad.
Flera åtgärder bedöms ge effekter inom flera miljöproblemområden men för att kunna dela
upp kostnaderna anges ett huvudproblemområde. Det görs även en sammanfattande
bedömning av fördelningseffekterna över tid och mellan sektorer.

Grundläggande och kompletterande åtgärder

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet delas in i grundläggande eller kompletterande åtgärder. De
grundläggande åtgärderna är minikrav som ska uppfyllas enligt vattendirektivet (art. 11). I de
allra flesta fall handlar det om tillämpning av redan befintlig miljölagstiftning. Grundläggande
åtgärder innefattar även åtgärder till följd av andra direktiv. Med kompletterade avses åtgärder
som behövs utöver de grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås.
Endast kostnader för kompletterande åtgärder kan vara grund till om en vattenförekomst får
undantag av ekonomiska skäl.

De grundläggande åtgärderna är alltså delvis åtgärder som redan ska finnas på plats och
kompletterande åtgärder sammanfattar det som krävs utöver detta. Vattenmyndigheterna har i
åtgärdsprogrammet sett behov av utformningen av både grundläggande och kompletterande
åtgärder för normuppfyllelse. Mer information om grundläggande och kompletterande
åtgärder återfinns i förvaltningsplanen.

Styrmedelsåtgärder

1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver
den 28 februari varje år rapportera till Vattenmyndigheten …
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Bilagor



Åtgärdsprogram 2009-2015 för Bottenhavets vattendistriktSidan 112 (122)

Åtgärd:
Arbetskostnad för att ta fram rapporteringsform samt konsulttjänst för att utveckla verktyg,
uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.
Möteskostnad för samverkan mellan berörda myndigheter och kommuner, uppskattningsvis 2
592 timmar á 900 kr ger 2 300 tkr under ett år.
Arbetskostnad för årlig rapportering, uppskattningsvis 10 000 timmar á 900 kr ger 9 000 tkr
per år.

Kostnad och tidsperiod: 
3 300 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 660 tkr
9 000 tkr löpande varje år, varav distriktets andel 1 800 tkr

2. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för,
och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för avloppsreningsverk …
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Utredningskostnad för styrmedel, uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.
Möteskostnader för berörda myndigheter, uppskattningsvis 510 tkr under ett år.
Inventering av berörda tillstånds- och anmälningspliktiga reningsverk, uppskattningsvis 600
anläggningar á 1 timma á 900 kr ger 540 tkr under ett år.
Framtagande/komplettering av tillsynsvägledning, 320 timmar à 900 kr ger 290 tkr.
Följdinsats är omprövning av anläggningarna. Kostnaderna för detta redovisas i kapitel 4 och
utgår från antalet reningsverk i östra delen av distriktet, 226 st, och schablonkostnad för
omprövning á 39 tkr/st.

Kostnad och tidsperiod: 
2 340 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 468 tkr

 
3. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för,
och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för enskilda avlopp …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Utredningskostnad för styrmedel, uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.
Möteskostnader för berörda myndigheter, uppskattningsvis 510 tkr under ett år.
Inventering av enskilda avlopp, uppskattningsvis 750 000 avlopp, GIS & dataanalys á 160
timmar á 900 kr ger ca 140 tkr under ett år.
Framtagande/komplettering av tillsynsvägledning, 320 timmar à 900 kr ger 290 tkr.

Kostnad och tidsperiod: 
1 940 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 388 tkr

4. Naturvårdsverket behöver ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/ eller
andra styrmedel för vattenrelaterad miljöövervakning och recipientkontroll ..
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Utredningskostnad för styrmedel, uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.

Kostnad och tid: 
1 000 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 200 tkr
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5. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med Kemikalieinspektionen, Sveriges
Geologiska Undersökning, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket, förbättra
kunskapsunderlaget om de prioriterade ämnenas förekomst och miljöeffekter…
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Miljögifter)

Åtgärd:
Utredningskostnad för styrmedel, uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.
Framtagande/komplettering av tillsynsvägledning, 320 timmar à 900 kr ger 290 tkr.
Kommunernas tillämpning av nya råd och anvisningar, två dagars utbildning av en tjänsteman
per kommun, 16 timmar * 290 kommuner á 900 kr ger ca 4 200 tkr.

Kostnad och tidsperiod: 
5 490 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 1 098 tkr

 
6. Naturvårdsverket behöver utveckla det nationella systemet med datavärdar…
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Arbetet med att utveckla system och uppdrag till datavärdar bedöms rymmas inom
Naturvårdsverkets befintliga verksamhet, kostnad 0 kr.

7. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med Fiskeriverket och länsstyrelserna, ta
fram underlag för, och anpassa den nationella kalkningsplanen…
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Försurning)

Åtgärd:
Arbetet med att anpassa kalkningsplanen bedöms rymmas inom Naturvårdsverkets befintliga
verksamhet, kostnad 0 kr.

8. Naturvårdsverket behöver i sitt arbete med bidrag till att åtgärda föroreningsskadade
mark- och vattenområden särskilt prioritera….
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Miljögifter)

Åtgärd:
Arbetet med att prioritera bedöms rymmas inom Naturvårdsverkets befintliga verksamhet,
kostnad 0 kr.

9. Sveriges Geologiska Undersökning behöver ta fram kartunderlag som anger
åkermarkens erosionskänslighet…..
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Framtagande av data via fältinventering och analys av befintlig data, SGU uppskattar
kostnaden för hela uppdraget till 32 M kr, fördelat på fem år.

Kostnad och tidsperiod: 
32 000 tkr fördelat på fem år, varav distriktets andel 6 400 tkr

 
10. Sveriges Geologiska Undersökning behöver ta fram hydrogeologiskt kartunderlag…
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)
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Åtgärd:
Framtagande av data via fältinventering och analys av befintlig data, SGU skattar kostnaden
för hela uppdraget till 51 Mkr, fördelat på fem år.

Kostnad och tidsperiod: 
51 000 tkr fördelat på fem år, varav distriktets andel 10 200 tkr

11. Sveriges Geologiska Undersökning behöver fortsätta arbetet med att insamla
information om befintliga vattentäkter….
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Skydd av dricksvatten)

Åtgärd:
Framtagande av data via fältinventering och analys av befintlig data, SGU skattar kostnaden
för hela uppdraget till 14 M kr, fördelat på fem år.

Kostnad och tidsperiod: 
14 000 tkr fördelat på fem år, varav distriktets andel 2 800 tkr

12. Sveriges Geologiska Undersökning behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta
fram underlag om grundvatten…
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Framtagande av data via fältinventering och analys av befintlig data, SGU skattar kostnaden
för hela uppdraget till 17 M kr, fördelat på fem år.

Kostnad och tidsperiod: 
17 000 tkr fördelat på fem år, varav distriktets andel 3 400 tkr

13. Banverket behöver ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att
undanröja eller motverka vandringshinder och dagvattens påverkan….
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Fysiska förändringar)

Åtgärd:
Inventeringar genom datasammanställningar och GIS-analyser samt framtagande av
åtgärdsplaner, uppskattad tidsåtgång ca 640 timmar á 900 kr ger ca 600 tkr.

Kostnad och tidsperiod: 
600 tkr, engångskostnad år 1, varav distriktets andel 120 tkr

 
14. Boverket behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska
Undersökning, Riksantikvarieämbetet, Fiskeriverket och länsstyrelserna, utveckla
kunskapsunderlag samt råd och anvisningar …
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Arbetstid för att ta fram handbok, uppskattningsvis 480 timmar á 900 kr ger 430 tkr.
Möteskostnader för berörda myndigheter, uppskattningsvis 550 tkr under ett år.
Framtagande/komplettering av tillsynsvägledning, 320 timmar à 900 kr ger 290 tkr.
Kommunernas tillämpning av nya råd och anvisningar, två dagars utbildning av en tjänsteman
per kommun, 16 timmar * 290 kommuner á 900 kr ger ca 4 200 tkr.
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Kostnad och tidsperiod: 
5 470 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 1 094 tkr

15. Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning inom
miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv…
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Genomgång av berörda jordbruksföretag genom datasammanställning och GIS-analys,
uppskattningsvis 160 timmar á 900 kr ger 150 tkr.

Kostnad och tidsperiod: 
150 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 30 tkr

16. Statens Jordbruksverk behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Utredningskostnad för styrmedel, uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.
Möteskostnader för berörda myndigheter, uppskattningsvis 130 tkr under ett år.
Framtagande/komplettering av tillsynsvägledning, 320 timmar à 900 kr ger 290 tkr.
Följdinsats är tillsyn av jordbruksföretag. Kostnaderna för detta redovisas i kapitel 4 och utgår
från distriktets andel av jordbruksföretagen, bedömd tillsynsbehovsandel och schablonkostnad
för tillsynsinsats.

Kostnad och tidsperiod: 
1 420 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 284 tkr

 
17. Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, prioritera sina insatser…
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Miljögifter)

Åtgärd:
Möteskostnader för berörda myndigheter, uppskattningsvis 600 tkr under ett år.
Genomgång av berörda jordbruksföretag genom datasammanställning och GIS-analys,
uppskattningsvis 160 timmar á 900 kr ger 150 tkr.
Genomförande av informationssatsning, kostnad uppskattningsvis 1 500 tkr, genomförs under
fem år, 300 tkr per år.

Kostnad och tidsperiod: 
750 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 150 tkr
300 tkr löpande varje år i fem år, varav distriktets andel 60 tkr

18. Kammarkollegiet behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
länsstyrelserna, ta fram underlag och strategier…
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Fysiska förändringar)

Åtgärd:
Inventering av vattenverksamheter, framtagande av strategi, arbetstid motsvarande ca 0,5
årsarbetstid per myndighet, totalt ca 12 åa á 800 tkr ger 9 600 tkr under ett år.
Följdinsats är omprövning av verksamheter. Kostnaderna för detta redovisas i kapitel 4 och
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utgår från antalet nyckelobjekt i distriktet, 55 st, och schablonkostnad för omprövning á 500
tkr/st.

Kostnad och tidsperiod: 
9 600 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 1 920 tkr

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver, efter samråd med
Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utveckla riktlinjer för undersökande
övervakning för inträffade olyckor…
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Miljögifter)

Åtgärd:
Ta fram handbok och metodbeskrivningar, arbetstid motsvarande ca 800 timmar á 900 kr ger
720 tkr under ett år.

Kostnad och tidsperiod: 
720 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 144 tkr

 
20. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver ta fram underlag för vilka
vattenmiljöer och vattenanläggningar…
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Fysiska förändringar)

Åtgärd:
Inventering av berörda kulturmiljöobjekt, arbetstid motsvarande ca 0,5 årsarbetstid per
myndighet, totalt ca 10 åa á 800 tkr ger 8 000 tkr under ett år.

Kostnad och tidsperiod: 
8 000 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 1 600 tkr

21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket, ta
fram underlag och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Fysiska förändringar)

Åtgärd:
Utredningskostnad för styrmedel, uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.
Möteskostnader för berörda myndigheter, uppskattningsvis 130 tkr under ett år.
Framtagande/komplettering av tillsynsvägledning, 160 timmar à 900 kr ger 150 tkr.

Kostnad och tidsperiod: 
1 280 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 256 tkr

22. Livsmedelsverket behöver, i samråd med Sveriges Geologiska Undersökning, ta
fram underlag och utveckla föreskrifter …
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Skydd av dricksvatten)

Åtgärd:
Utredningskostnad för styrmedel, uppskattad engångskostnad 1 000 tkr.
Möteskostnader för berörda myndigheter, uppskattningsvis 100 tkr under ett år.
Framtagande av underlag, 320 timmar à 900 kr ger 300 tkr under ett år.

Kostnad och tidsperiod: 
1 400 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 280 tkr
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23. Statistiska Centralbyrån behöver tillhandahålla samhällsekonomisk statistik på
avrinningsområdesnivå …
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Statistisk analys, uppskattad kostnad 1 000 tkr fördelas på sex år.

Kostnad och tidsperiod: 
167 tkr per år i sex år, varav distriktets andel 33 tkr
 
24. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut behöver ta fram hydrologisk
information på vattenförekomstnivå …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Utveckla beräkningsmetoder och framtagande av data, uppskattade kostnader av SMHI, 6 000
tkr fördelas jämt på tre år.

Kostnad och tidsperiod: 
2 000 tkr per år i tre år, varav distriktets andel 400 tkr

25. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut behöver ta fram
klimatprediktioner på avrinningsområdesnivå …
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Utveckla beräkningsmetoder och framtagande av data, uppskattade kostnader av SMHI, 15
000 tkr fördelas jämt på tre år.

Kostnad och tidsperiod: 
5 000 tkr per år i tre år, varav distriktets andel 1 000 tkr

26. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut behöver ta fram fysikalisk och
hydrografisk information som beskriver vattenomsättningen i kustområden …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Arbetet med att ta fram informationen bedöms rymmas inom SMHI:s befintliga verksamhet,
kostnad 0 kr.

27. Vägverket behöver ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att
undanröja eller motverka vandringshinder och vägdagvattens påverkan …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Fysiska förändringar)

Åtgärd:
Inventeringar genom datasammanställningar och GIS-analyser samt framtagande av
åtgärdsplaner, uppskattad tidsåtgång ca 640 timmar á 900 kr ger ca 600 tkr.

Kostnad och tidsperiod: 
600 tkr, engångskostnad år 1, varav distriktets andel 120 tkr

 
28. Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av
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befintliga tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 och 11 kap miljöbalken …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Inventering av berörda, befintliga tillstånd, GIS & dataanalys á 160 timmar á 900 kr ger ca
150 tkr under ett år.
Följdinsats är omprövning av anläggningarna. Kostnaderna för detta redovisas i kapitel 4 och
utgår från antalet verksamhetsutövare i östra delen av distriktet, 27 st, och schablonkostnad
för omprövning á 39 tkr/st.

Kostnad och tidsperiod: 
150 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 30 tkr

29. Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig
egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Framtagande/komplettering av tillsynsvägledning, 160 timmar à 900 kr ger 140 tkr.

Kostnad och tidsperiod: 
140 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 28 tkr

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av
avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå …
(Kompletterande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Fysiska förändringar)

Åtgärd:
Arbetet bedöms kunna genomföras inom befintlig verksamhet/budget, kostnad 0 kr.

31. Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med att åtgärda föroreningsskadade mark- och
vattenområden särskilt prioritera …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Miljögifter)

Åtgärd:
Arbetet bedöms kunna genomföras inom befintlig verksamhet/budget, kostnad 0 kr.

 
32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade
områden som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med
vattenförekomster som inte uppnår …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Miljögifter)

Åtgärd:
Inventering av berörda verksamheter, arbetsinsats på 40 timmar per kommun (290 st) á 900 kr
ger ca 10 400 tkr, genomförs under ett år.

Kostnad och tidsperiod: 
10 400 tkr engångskostnad år 1, varav distriktets andel 2 080 tkr

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar
till att en vattenförekomst inte uppnår …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Övergödning)
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Åtgärd:
Utökad kommunal kontroll och tillsynsverksamhet. Kostnader redovisas i kapitel 4 och utgår
från schablonkostnader och antalet enskilda avlopp i distriktet östra del.

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för
kommunala dricksvattentäkter …
(Grundläggande åtgärd. huvudmiljöproblem: Skydd av dricksvatten)

Åtgärd:
Upprätta vattenskyddsområde för vattentäkter, inklusive eventuell hydrogeologisk
undersökning, konsultkostnad och därtill knuten arbetstid för kommunerna. Kostnaden
redovisas i kapitel 4 och utgår från schablonkostnader och uppgifter om antalet
skyddsområden.

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag …
(Grundläggande åtgärd. Huvudmiljöproblem: Skydd av dricksvatten)

Åtgärd:
Upprätta vattenskyddsområde för vattentäkter, inklusive eventuell hydrogeologisk
undersökning, konsultkostnad och därtill knuten arbetstid för kommunerna. Kostnaden
redovisas i kapitel 4 och utgår från schablonkostnader och uppgifter om antalet
skyddsområden.

 
36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.
(Grundläggande åtgärd. huvudmiljöproblem: Övriga åtgärder)

Åtgärd:
Upprätta tematiskt tillägg till ÖP. Kostnaden redovisas i kapitel 4 och utgår från
schablonkostnad för en manmånad per kommun.

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster …
(Kompletterande åtgärd. huvudmiljöproblem: Övergödning)

Åtgärd:
Framtagande av tekniskt underlag för kommunens upprättande av vatten- och
avloppsvattenplan. Kostnaden redovisas i kapitel 4 och utgår från att ca 25 % behöver
upprätta nya planer och schablonkostnad för detta.

Sammanfattning

De uppskattade administrativa kostnaderna som följer av de styrmedelsåtgärder som riktar sig
till myndigheter och kommuner uppgår till totalt ca 246 mkr. Bottenhavets andel av dessa
uppgår till 49,2 mkr. Huvuddelen av kostnaderna faller ut under de första åren i
programcykeln och minskar under de följande åren. Huvuddelen, 76%, bedöms belasta staten
och resterande del, 24%, bedöms belasta kommunerna.
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Då kostnaderna fördelas utifrån miljöproblemområden så faller huvuddelen, 63%, på
kategorin övriga åtgärder. Detta beror till stor del på de åtgärder som avser framtagande av
kunskapsunderlag och rapporteringsmaterial. Dessa berör alla områden och kan därför inte
föras på något specifikt miljöproblemområde utan faller därför under övriga åtgärder. 

Tabell 1. Administrativa kostnaderna fördelade på sektorer och tidsperiod.

Kostnad
per
sektor

 År 1
(Mkr)

 År 2
(Mkr)

 År 3
(Mkr)

 År 4
(Mkr)

 År 5
(Mkr)

 År 6
(Mkr)

 Totalt
(Mkr)

 Andel
(%)

Staten 13,5 7,6 6,8 5,2 3,8 0,2 37,2 76 %

Kommun 3,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 12,0 24 %

 Industri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

 Energi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

 Jordbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

 Hushåll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

 Summa 17,2 9,3 8,5 6,9 5,5 1,8 49,2 100 % 

Tabell 2. Administrativa kostnaderna fördelade på miljöproblem och tidsperiod.

Kostnad/Miljöp
roblem

 År 1
(Mkr)

 År 2
(Mkr)

 År 3
(Mkr)

 År 4
(Mkr)

 År 5
(Mkr)

 År 6
(Mkr)

 Totalt
(Mkr)

 Andel
(%)

Försurning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Övergödning 2,2 1,6 1,6 1,4 0,8 0,0 7,6 15 %

 Miljögifter 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 3,8 8 %

 Främmande
arter

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

 Fysiska
förändringar

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8 %

 Vattenuttag &
skydd dricksv

0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,0 3,1 6 %

 Övriga åtgärder  6,6  6,6  6,4  5,0  4,2  1,8  30,8  63 %

 Summa 17,2 9,3 8,5 6,9 5,5 1,8 49,2 100 % 
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