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Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2009 - 2015 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om detta åtgärdsprogram den 
16 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 Norra Östersjöns vattendistrikt framgår av beslut 537-10295-09 och kungjord genom 
Länsstyrelsen i Västmanlands författningssamling. 

Av åtgärdsprogrammet framgår det vilka åtgärder som behöver vidtas, samt tidpunkt och 
myndighet eller kommun som behöver vidta respektive åtgärd. Detta redovisas i avsnittet 1. 
Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Åtgärderna avser såväl styrmedel, fysiska åtgärder, planeringsunderlag som stödjande insatser för 
att uppnå en effektiv och adaptiv 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. 

Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har statusklassificerat alla vattenförekomster och de 
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 enligt 6 kap. 12 § 
miljöbalken (se beslut 537-10297-09).  

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 separat dokument1). 

1 www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/Norra+Ostersjon/Samverkan_och_samrad/ 
Formella_samrad/Beslut_2009b.htm 
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1  Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och 
kommuner i Norra Östersjöns 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). 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. 
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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, Fiskeriverket och länsstyrelserna, utveckla 
kunskapsunderlag samt råd och anvisningar för den svenska samhällsplaneringen för 
genomförandet av vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. 
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Fiskeriverket 

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

Statens jordbruksverk 

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. 
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Riksantikvarieämbetet 

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

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 status och god 
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 

I det här kapitlet förtydligas hur de fastlagda miljökvalitetsnormerna är tänkta att nås med hjälp 
av de 37 styrmedels- och utredningsorienterade åtgärderna som listas i kapitel 1. Beskrivningen 
är uppdelad per miljöproblem av de fysiska åtgärder som kan komma att bli resultatet. Kapitlet 
syftar till att ge en bild av det pågående miljöarbetet inom olika problemområden, samt av det 
kvarstående behovet av fysiska åtgärder som framkommit av vattenmyndigheternas 
kartläggningsarbete. Vilka faktiska åtgärder som blir resultatet av de 37 åtgärderna riktade till 
myndigheter och kommuner avgörs av respektive organisation. På så sätt kan åtgärderna anpassas 
och den mest kostnadseffektiva åtgärdskombinationen kan tillämpas lokalt. 

Eftersom kunskaperna till vissa delar är bristfälliga vad gäller till exempel graden av påverkan 
och påverkanskällor, åtgärdsbehov och sambandet mellan åtgärd och effekt går det inte alltid att 
för varje vattenförekomst peka ut en kombination av åtgärder som ska genomföras för att uppnå 
normerna. De åtgärder som föreslås här, som kan bli följden av de 37 åtgärderna, gör därför inte 
anspråk på att vara heltäckande eller den mest kostnadseffektiva kombinationen lokalt. 
Beskrivningen av kopplingen mellan de 37 styrmedels- och utredningsinriktade åtgärderna och 
fysiska åtgärder ger därför en bild som reflekterar den kunskapsnivå vi har idag vad gäller 
påverkan, effekter av åtgärder och kostnader.  

I det kommande konkreta åtgärdsarbetet behöver ansvariga myndigheter och kommuner utveckla 
handlingsplaner på lokal och regional nivå i samverkan med vattenmyndigheterna/länsstyrelserna 
samt andra befintliga organisationer och avnämare. Dessa kan bland annat behöva innehålla 
detaljerade beskrivningar av miljöproblem, påverkan från olika källor och åtgärdsbehov för att nå 
miljökvalitetsnormerna samt hur åtgärdsarbetet ska genomföras.  

Vattenförvaltningen är uppbyggd i 6-årscykler för att genomföra en 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 och förbättrade 
bedömningsgrunder. 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 invasiva främmande arter och 
övergödning av kustvatten kan åtgärder dessutom behöva vidtas utanför Sveriges gränser för att 
våra vatten ska uppnå god ekologisk status. Det är därför nödvändigt att Sverige också arbetar 
aktivt inom EU och andra internationella organisationer som kan påverka dessa 
nationsövergripande 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 framöver2. Även skogsbruket kan bidra till försurningen, eftersom skörd 
av biomassa innebär bortförsel av neutraliserande ämnen. Vattenlevande organismer som är 
känsliga för försurning är bland annat fiskyngel, dagsländelarver och flodkräftor. 

Figur 1. Vattenförekomster där försurning har bedömts vara ett miljöproblem är markerade med rött.

2 Naturvårdsverket, 2008. Bara naturlig försurning. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
mijlömålsarbetet. Rapport  5766. 
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Som framgår av Figur 1 är omfattningen av försurning inte speciellt stor i Norra Östersjöns 
vattendistrikt, och effekterna av försurning motverkas till stor del genom kalkning. För en mer 
omfattande beskrivning av miljöproblemet försurning hänvisas till förvaltningsplanen för Norra 
Östersjöns vattendistrikt. 

2.1.1 Genomförda och pågående åtgärder 

Under 1960-talet uppmärksammades försurningen av sjöar och vattendrag som ett helt nytt 
miljöproblem i framförallt sydvästra Sverige. Orsaken var surt nedfall som till ca 80 procent hade 
sin orsak i luftburna utsläpp av svavel- och kväveföreningar i främst England och Tyskland. 

Tillåten nivå för svavelinnehåll i eldningsolja sänktes dramatiskt för att motverka utsläppet av 
försurande ämnen, men eftersom merparten av det sura nedfallet kom från länder utanför 
Sveriges gränser blev en strategi att i stället lindra symptomen genom storskalig kalkning av sjöar 
och vattendrag.  

Det internationella luftvårdsarbetet sker främst inom FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP), EU 
med CAFE-programmet (Clean Air for Europe) och olika EU-direktiv. Nationella utsläppstak för 
utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar och ammoniak ska införas 
2010 enligt ett EU-direktiv (2001/81/EG). Direktivet är en följd av en EU-gemensam strategi för 
att motverka försurning.  

Enligt regler inom IMO (International Maritime Organization) som trädde ikraft under 2006 och 
2007 får sjöfartsbränsle innehålla max 4,5 % svavel med strängare krav, max 1,5 %, i Östersjön 
och Nordsjön. Dessutom finns krav på nya fartygsmotorers maximala kväveoxidutsläpp. I EU:s 
svaveldirektiv (2005/33/EG) regleras även att passagerarfartyg från år 2006 i reguljär trafik till 
eller från en gemenskapshamn inte får använda bränslen med en svavelhalt över 1,5 % samt att 
fartyg som ligger i hamn från den 1 januari 2010 inte får använda bränsle med en svavelhalt över 
0,1 %. Vidare regleras att marin dieselolja inte får släppas ut på marknaden efter 11 augusti 2006 
om den innehåller mer än 1,5 % svavel och från år 2008 får inte marin dieselbrännolja släppas ut 
på marknaden om den innehåller mer än 0,1 % svavel. Dessa internationella åtaganden och regler 
är i Sverige införda i Sjöfartsverkets föreskrift om åtgärder mot förorening från fartyg (SJÖFS 
2007:15) och i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle3. 

För att motverka effekterna av försurning fördelar Naturvårdsverket ut statsbidrag4 till 
länsstyrelserna varje år för kalkningsverksamhet. Denna verksamhet är planerad att pågå till dess 
miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” är uppnått5.  

                                                
3 Naturvårdsverket, 2008. Bara naturlig försurning. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
mijlömålsarbetet. Rapport  5766. 
4 Statsbidragen ska användas för, omkalkning, installation och ombyggnad av doserare, biologisk 
återställning, spridningskontroll, huvudmännens administration och effektuppföljning. 
5 Nationell policy och strategi för verksamheten är beskriven i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om kalkning av sjöar och vattendrag NFS 2001:18 samt i handboken 2002:1 för kalkning av sjöar och 
vattendrag. 



ÅTGÄRDSPROGRAM 13
(124) 

Datum Diarienummer 

2009-12-16 537-10296-09

2.1.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

Statusen för de vattenförekomster som är påverkade av försurning framgår av Tabell 1. Omkring 
5 % av antalet sjö- och vattendragsförekomster är klassade till sämre än god status med avseende 
på försurning. Inga kust-, eller övergångsvatten har problem med försurning.   

Det nuvarande åtgärdsarbetet med kalkning som pågår är för närvarande tillräckligt för att 
motverka försurningen i Norra Östersjöns vattendistrikt, men kan eventuellt komma att behöva 
anpassas för att uppfylla miljökvalitetsnormerna till 2021. Kompletterande åtgärder i form av 
biologisk återställning kommer också att behövas6. Där orsaken till utebliven naturlig 
kolonisation, av till exempel fisk, är vandringshinder eller andra fysiska förändringar så faller 
detta under miljöproblemet fysiska förändringar.  

Tabell 1. Status a med avseende på försurning för de vattenförekomster som har lägre än god status. För 
sjöar är enheten andelen av den totala sjöytan i procent och för vattendrag andelen av den summerade 
vattendragslängden i vattendistriktet i procent

Vattenförekomst Nuvarande status 

Dålig Otillfredsställande Måttlig 

Sjöar 0 0,3 1,1 
Vattendrag 0 1,0 2,4 

a data från VISS; www.viss.lst.se. 2009-12-16. 

2.1.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Fortsatta kalkningsinsatser är nödvändiga i de försurningskänsligaste områdena för att 
miljökvalitetsnormen för god ekologisk status ska uppnås. Målet med kalkningen är att motverka 
försurningens negativa inverkan på det naturliga djur- och växtlivet i väntan på att 
vattenkvaliteten återhämtar sig. I försurade vatten är därmed kalkning ett mycket viktigt verktyg i 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att upprätthålla livsbetingelserna för djur- och 
växtlivet. Detta för att god ekologisk status ska kunna nås den dag som vattnet inte längre bedöms 
vara försurat. 

De åtgärder som föreslås är framför allt fortsatt kalkning i de känsligaste områdena och fortsatt 
biologisk återställning (Tabell 2). I en skrivelse till regeringen har vattenmyndigheterna också 
påtalat behovet av att Sverige genom sitt arbete inom EU verkar för att minska utsläppen så att 
kritiska belastningsnivåer inte överskrids. 

6 Biologisk återställning i kalkade vatten. Kompletterande åtgärder till kalkning av sjöar och vattendrag. 
Allmänna råd 99:4. Naturvårdsverket. 
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Tabell 2. Koppling mellan den åtgärd som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter för att motverka försurning samt exempel på fysiska åtgärder 

Åtgärd och kategori 
Exempel på fysiska 
åtgärder  

Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Kompletterande a

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.

Kalkning och 
biologisk återställning 
(t.ex. återetablering av 
utslagna arter) 

Kalkning och biologisk 
återställning 

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.

Upprättande av plan 

Utredning (t.ex. 
förfinad 
påverkansanalys)  

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
försurning 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder
utöver de grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 

2.1.4 Effekter av åtgärder 

Åtgärderna som föreslås mot försurning väntas medföra att en säkrare bedömning av aktuell 
ekologisk status och risken för att inte uppnå god ekologisk status kan göras. Effekten på det 
nuvarande kalkningsprogrammet bedöms bli begränsad, men ett bättre kunskapsunderlag kan 
komma att leda till ett mindre antal nykalkningar men också till att några pågående kalkningar 
kan avslutas. 

En förfinad påverkansanalys kan ge förbättrade förutsättningar för att prioritera i vilka 
vattenförekomster biologisk återställning ska inledas.  
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2.2 Övergödning  

Figur 2. Vattenförekomster som bedömts ha miljöproblemet övergödning är markerade med rött. 

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är det mest omfattande miljöproblemet i Norra 
Östersjöns vattendistrikt (Figur 2), vilket främst beror på en för hög tillförsel av fosfor och kväve.
De viktigaste källorna är diffusa förluster och utsläpp från jordbruksmark, avloppsreningsverk, 
enskilda avlopp, dagvatten och industri samt deposition på sjöar och kustvatten. Övergödning 
resulterar bland annat i igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomningar och en kraftig 
förändring av växt- och djursamhällenas artsammansättning och mängd. För en mer omfattande 
beskrivning av miljöproblemet övergödning hänvisas till förvaltningsplanen för Norra Östersjöns 
vattendistrikt. 
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2.2.1 Genomförda och pågående åtgärder 

Avloppsreningsverk

Under 1970-talet gick staten in och subventionerade byggande av ett mycket stort antal 
kommunala reningsverk för rening av fosfor och idag genomgår ungefär 95 % av tätorternas 
avloppsvatten både biologisk och kemisk rening. Genom införande av avloppsdirektivet 
(91/271/EEG) och med Sveriges EU-inträde 1995 startade ett storskaligt arbete med att införa 
kväverening i kommunala reningsverk som bidrar med mer än 20 ton kväve till kusten. Sverige 
har tidigare blivit stämt av EU-kommissionen för att inte ha uppfyllt direktiv 91/71/EEG om 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. EG-domstolen har dock godkänt Sveriges tolkning av 
direktivet om att retentionen av kväve ska beaktas, och att kväverening inte är nödvändig för 
utsläpp i Bottenhavet och Bottenviken, vilket innebär att ett antal reningsverk i framförallt norra 
Sverige, inte behöver införa kväverening. Övriga reningsverk, de som omfattas av direktivet men 
inte har infört kväverening, ska omgående införa kväverening.  

Miljödomstolen har konstaterat (mål M 2876-08) att bräddning av orenat avloppsvatten strider 
mot förbudet i 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vilket 
innebär att det inte är acceptabelt att bräddning av orenat avloppsvatten sker. Bräddning av 
avloppsvatten kan därmed komma att integreras i reningsverkens utsläppsvillkor. 

Industrier

För industrier med egen avloppsvattenrening regleras utsläppen genom villkor i tillståndsbeslut 
enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Genom rationalisering och utveckling för att effektivisera 
produktionen har också flera industrier minskat sina utsläpp av fosfor och kväve till vatten. 
Mellan 2000 och 2006 minskade utsläppen med 5 ton fosfor och 320 ton kväve i Norra 
Östersjöns vattendistrikt. 

Enskilda avlopp

Redan 1969 kom den första lagen, miljöskyddslagen, som ställde krav på att enskilda avlopp 
skulle ha bättre rening än slamavskiljning. I början av 1999 ersattes den av miljöbalken. 

Nya allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar trädde i kraft under 2006. De nya 
råden lägger tyngdpunkten på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion och 
tydliggör vilka krav man bör ställa på reningsprocessen, till exempel en reduktion av fosfor och 
kväve uppdelat på olika skyddsnivåer. Nytt är också att man utgår ifrån att behoven av rening kan 
variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd och miljöskydd.  

År 2007 ersattes VA-lagen (1970:244) av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och 
avlopp. I den nya lagen har skyddet för miljön tagits med utöver skyddet för människors hälsa 
som var fokus i VA-lagen. Detta innebär att kommunerna ska bygga ut allmän VA-anläggning, 
till exempel ansluta enskilda avlopp till ett reningsverk, ifall det anses motiverat ur 
miljösynpunkt. Lagen om allmänna vattentjänster har resulterat i en ökad aktivitet vad gäller 
kommunal planering för avlopp- och dricksvattenhantering, och i så kallade omvandlingsområden 
samt i fritidshusområden har utbyggnaden av avlopp påskyndats.  
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Kunskapen om enskilda avloppsanläggningarna, både till antal och funktion är fortfarande 
mycket bristfällig och med den inventerings- och åtgärdstakt som varit sedan 90-talet, kommer 
det att dröja mer än 80 år innan alla enskilda avlopp är inventerade och åtgärdade . För att 
inspirera och påskynda arbetet med att förbättra de enskilda avloppen har därför ett antal 
kartläggnings-, och kunskapshöjande projekt och informationsspridning genomförts eller 
planerats, bland annat: 

• tre länsstyrelser har tagit fram planeringsunderlag för åtgärder för minskad miljöpåverkan 
på havsmiljön från enskilda avlopp samt initierat att förstärka sådana åtgärder8 

• Naturvårdsverket har givit ut en handbok för att komplettera de allmänna råden9 

• Miljösamverkan Sverige10 har under hösten 2009 anordnat en seminarieserie om små 
avlopp och VA i samlad bebyggelse riktat till kommunpolitiker och tjänstemän  

• Naturvårdsverket tillsammans med ett antal andra myndigheter och kommuner genomför 
tillsynskampanjen ”Små avlopp – ingen skitsak”11 

• ett fristående kunskapscentrum för små avlopp har bildats12 

Regeringen har infört ett så kallat hushållsskatteavdrag, och utbyggnaden av reningen för 
enskilda avlopp är en åtgärd för att erhålla skatteavdrag. Dessutom kan projektfinansiering sökas 
inom havsmiljöanslaget och av kommuner och organisationer genom LOVA-stödet.13 

Förbud mot fosfor i tvättmedel infördes i Sverige 2008 och regeringen vill införa motsvarande 
förbud för maskindiskmedel för enskilt bruk 2011. Dessa förbud får störst effekt för 
avloppsvatten med mindre grad av rening så som från enskilda avlopp, bräddning på ledningsnät 
och vid avloppsreningsverk.  

Dagvatten 

Liksom för enskilda avlopp innebär införandet av lagen om allmänna vattentjänster att 
miljöhänsyn fått större betydelse för rening av dagvatten. Den nya lagen innebär också att 
dagvattenfrågan inte längre är begränsad till endast detaljplanelagt område.  

En stor mängd dagvatten samlas upp i ledningsnät för att sedan släppas ut orenat direkt till 
recipient. Arbetet med dagvatten är i många kommuner inte en prioriterad fråga, men intresset ser 
ut att öka. För närvarande är det oklart hur situationen för dagvattnet ser ut i vattendistriktet, 
eftersom undersökningar av kvaliteten och mängden dagvatten sällan utförs, och de 
modellberäkningar som finns är osäkra. 

                                                 
7 http://www.swedishepa.com/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Avlopp/Enskilda-avlopp/Sma-avlopp--
ingen-skitsak/Tillsynskampanjens-upplagg/ 
8 Renare avlopp ger friskare hav. Åtgärder för att minska enskilda avlopps påverkan på havsmiljön. 
Länsstyrelserna Stockholm, Västra Götaland, Skåne. Rapport 2008:19, Länsstyrelsen i Stockholms län. 
9 Naturvårdsverket, 2008. Små avloppsanläggningar. Handbok till allmänna råd. 2008:3.  
10 Miljösamverkan Sverige är ett samarbete mellan Sveriges alla länsstyrelser, Naturvårdsverket och 
Socialstyrelsen. Samarbetet ska öka samsynen mellan länsstyrelserna och ge en mer enhetlig hantering i 
tillsynsfrågor över landet. Arbetet ska också stödja länsstyrelserna både i deras roll som tillsynsvägledare 
och som operativ tillsynsmyndighet. 
11 http://www.swedishepa.com/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Avlopp/Enskilda-avlopp/Sma-avlopp-
-ingen-skitsak/Tillsynskampanjens-upplagg/ 
12 http://kunskapscentrum.avloppsguiden.se/om-kunskapscentrum-sm%C3%A5-avlopp.html 
13 http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Ansok-om-bidrag-fran-havsmiljoanslaget/ 
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En stor mängd dagvatten inkommer till avloppsreningsverken årligen, vilket kan leda till att 
reningsverken överbelastas och avloppsvatten släpps ut orenat. För att åtgärda detta är
underhållsarbetet av ledningsnäten viktigt. En del reningsverk har också anpassats för att ta hand 
om stora mängder dagvatten i form av sedimenteringsmagasin eller snabbreningsutrustning, så att 
vattnet renas innan det släpps i recipient.  

Ett exempel på en nyligen utbyggd dagvattenhantering finns i Enköpings kommun. Där leds 
hälften av tätortens dagvatten till en vattenpark med fördröjningsmagasin och vattenväxter som 
reducerar utflödet av näringsämnen och tungmetaller. Man planerar för ännu en vattenpark, som 
ska ta hand om den resterande mängd dagvatten som uppkommer från tätorten.  

Jordbruk

De direkta åtgärder som genomförts inom jordbruket har skett genom regleringar, skatter och 
avgifter, stöd och information. Indirekta åtgärder har också blivit effekten av utformningen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken i EU (CAP). Införandet av Vattendirektivet har också 
medfört ett ökat fokus på förluster av fosfor från åkermark och olika forsknings- och pilotprojekt 
har påbörjats. 

Regler för lagring och spridning av stallgödsel infördes på 80-talet och har därefter utvecklats. I 
och med medlemskapet i EU började nitratdirektivet (91/676/EEG) om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket, att gälla för vissa nitratkänsliga områden, vilka år 2003 
utvidgades till att gälla även delar av Norra Östersjöns vattendistrikt. Hantering av gödsel 
regleras i förordningen (SFS 1998:915; 2003:581) om miljöhänsyn i jordbruket och i 
Jordbruksverkets föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62). I 
huvudsak regleras 

• hur stor lagringskapacitet som måste finnas för stallgödsel 

• hur lagringsutrymmen ska utformas 

• när på året och under vilka förhållanden stallgödsel och mineralgödsel får spridas 

• hur mycket fosfor och kväve som får spridas (krav på tillförsel i förhållande till grödans 
behov)  

• hur stor spridningsareal som måste finnas i förhållande till producerad mängd stallgödsel 
(max tillåten tillförsel om 22 kg fosfor per hektar). 

Reglerna varierar beroende på vilket djurantal det finns på jordbruksföretaget och var inom 
vattendistriktet jordbruksföretaget är lokaliserat.   

EU-kommissionen har haft synpunkter på att Sverige inte uppfyller nitratdirektivet och som ett 
resultat av detta har en revidering av det svenska regelverket genomförts. De förändrade reglerna 
kommer från och med 2010 bland annat att innefatta 

• skyddsavstånd för spridning av all gödsel intill sjöar och vattendrag 

• utvidgning av förbudet av spridning av stallgödsel under tider på året då det är olämpligt 
för miljön 

• begränsning i tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd 

• förtydligande vad gäller dispenser från gällande spridningsrestriktioner med syfte att 
begränsa dessa 

• ökade krav på nedbrukning av stallgödseln 

• begränsning av hur mycket stallgödselkväve som får spridas. 
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Nitratdirektivet riktar sig emellertid i huvudsak mot minskat kväveläckage och inte mot 
övergödning, som i Norra Östersjöns vattendistrikt till stor del förorsakas av fosfor.  

Inom jordbruket finns det direktstöd, som finansieras direkt av EU. År 2005 infördes ett nytt 
sådant, gårdsstödet, som ersatte de gamla arealstöden och de flesta djurbidragen14. Detta innebär 
att stödet är frikopplat från krav på produktion, vilket i praktiken inneburit att odlingen ändrat 
karaktär samt att verksamheten minskat i omfattning och förväntas fortsätta att minska i Norra 
Östersjöns vattendistrikt15. Förändrad växtodling, minskad spannmålsproduktion och mindre 
omfattande djuruppfödning kan leda till minskade förluster av fosfor och kväve. Enligt 
beräkningar av förändringar i fosfor- och kväveläckaget mellan 1995 och 2005 var 
förändringarna som följd av övergången från areal- och djurstöd till gårdsstöd en av de åtgärder 
som innebar störst påverkan på förlusterna.16

Det finns också stöd för miljöåtgärder inom det som kallas för landsbygdsprogrammet. Genom en 
successiv minskning av direktstöden förs medel över till landsbygdsprogrammet, och vid en nylig 
halvtidsrevidering har ett antal nya stöd och höjda ersättningsnivåer för att skydda vattenmiljön 
föreslagits för perioden 2010 till 2013. De åtgärder som därmed kan erhålla stöd är 

• bevuxna skyddszoner längs vattendrag och sjöar (höjd ersättning) 

• bevuxna skyddszoner på erosionskänslig mark (nytt stöd) 

• dammar för fosforavskiljning (nytt stöd) 

• våtmarker (höjd ersättning)   

• miljöskyddsåtgärder (höjd ersättning) 

• fånggröda och vårbearbetning (lämpligheten varierar med jordarten och potentialen för 
Norra Östersjöns vattendistrikt är därmed begränsad; nytt stöd)  

• reglerbar dränering (lämpligheten varierar bland annat med jordarten och potentialen för 
Norra Östersjöns vattendistrikt är därmed begränsad; nytt stöd). 

Lantbrukare som tar emot gårdsstöd måste uppfylla olika tvärvillkor.17 Inom nitratkänsligt 
område omfattar tvärvillkoren de regler som gäller spridning lagring och nedbrukning av 
stallgödsel samt när, var och hur gödsel får spridas. Utanför nitratkänsligt område gäller dessa 
tvärvillkor enbart de lantbrukare som erhåller miljöersättningar. 

I Sverige infördes en skatt på mineralgödselkväve och kadmium i fosforgödselmedel 1984. Enligt 
ett liggande förslag kommer dock denna skatt att tas bort från och med 2010. 

Ett verktyg för egenkontroll, Miljöhusesyn, har tagits fram av LRF. Det innehåller en checklista 
och information som sammanfattar de krav som ställs som en följd av gällande lagar. 
Uppdateringar sker i samarbete med livsmedelsindustri, rådgivningsorganisationer, lantbrukare 
och lagstiftningsansvariga myndigheter. Miljöhusesynen är frivillig men ingår som baskrav på 
lantbruksföretag från många livsmedelsföretag och certifieringsorgan. 
                                                
14 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l11089_sv.htm 
15 Norell, B. 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020 – en framtidsstudie. Rapport 2007:7, Jordbruksverket.
16 Johnsson m.fl. 2008. Läckage av näringsämnen från svensk åkermark. Beräkning av normalutlakning för 
1995 och 2005. Naturvårdsverkets rapport 5823. 
17 http://www.sjv.se/amnesomraden/stod/tvarvillkor/ (2009-12-17) 
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Kostnadsfri rådgivning för att minska jordbrukets växtnäringsförluster har erbjudits lantbrukare 
med mer än 25 djurenheter sedan 1988. En stor informations- och utbildningssatsning, Greppa 
näringen18, med tyngdpunkt i växtnäring, startade 2001 i södra Sverige för att minska lantbrukets 
påverkan på miljön. Den utvidgades 2005 till att omfatta även större delen av Norra Östersjöns 
vattendistrikt. År 2008 var 14 % av åkerarealen ansluten till Greppa näringen i Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Under 2008 och 2009 har det pågått ett utvecklingsarbete för att anpassa Greppa 
Näringen till de nya förutsättningar som Vattenförvaltningen kan komma att medföra. Det 
innebär bland annat att vissa avrinningsområden med stort läckage ska prioriteras och att ny 
rådgivning kommer att ges med inriktning på precisionsgödsling, markavvattning samt annan 
vattenvård. 

Det ökade behovet av kunskap om effektiva åtgärder mot förluster och rening av fosfor och kväve 
har medfört att ett antal projekt har eller ska påbörjas med syfte att 

• undersöka effekten av dammar för fosforavskiljning 

• undersöka effekten av strukturkalkning på åkermark för minskade fosforförluster 

• undersöka betydelsen av dikens funktion som sänka och källa vid tillförsel av fosfor till 
vattendrag och sjöar för att utveckla åtgärder för utformning och rensning av diken som 
minskar fosforförlusterna 

• få till stånd och testa effekten av en mängd olika åtgärder inom några mindre 
avrinningsområden med höga förluster av fosfor och kväve. 

Utifrån dagens kunskapsläge har Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet nyligen 
publicerat omfattande sammanställningar med konkreta åtgärder för att användas som stöd i 
arbetet med åtgärder för minskade växtnäringsförluster från åkermark19, 20. 

Skogsbruk

De åtgärder som genomförts inom skogsbruket har skett genom regleringar och information. Det 
som berör minskade förluster av kväve och fosfor till vatten är främst 

• föreskrift om skyddszoner för att begränsa läckaget av näringsämnen till vattendrag, sjöar 
och hav 

• allmänna råd om skogsmarksgödsling (SKSFS 2007:3) 

• allmänna råd om begränsning av sedimenttransport och näringsläckage i samband med 
skyddsdikning och dikesrensning 

• allmänna råd för att minska risken för uppkommande av markskador 

• sammanställning med konkreta åtgärder som kan användas som stöd i arbetet med att 
förbättra kvaliteten på yt- och grundvatten.21  

                                                
18 www.greppa.nu 
19 Jordbruksverket, 2008. 64 åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus. Rapport 2008:31 
20 Ulen m.fl. 2009. Åtgärdskatalog för minskade fosfor- och kväveförluster från jordbruk till vatten. 
Institutionen för Mark & Miljö, SLU. 
21 Skogsstyrelsen, 2009. Åtgärdskatalog – sammanställning av skogliga åtgärder vid vatten, version 1. PM 
2009-01-12, Diarienr 2008/1591.  
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För att minska den negativa påverkan på vattenkvaliteten har dessutom ett antal forskningsprojekt 
påbörjats med syfte att undersöka 

• näringsämnesläckaget och sedimenttransporten före och efter dikesrensning22  

• utlakning efter avverkning och markberedning i gödslade bestånd 

• kantzoners effekt på kväveläckaget.23

Deposition av kväve och fosfor

Utefter vissa kustavsnitt kommer en förhållandevis stor del av kvävebelastningen som nedfall av 
luftburet kväve. Ungefär 85 procent 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 emissionerna från industrin och från förbränning i övrigt. 
Sverige har också genom olika åtgärder inom jordbruket lyckats minska ammoniakavgången med 
nästan 20 % fram till 2007. Från 1995 till 2006 ökade dock depositionen av både kväve och 
fosfor något i Norra Östersjöns vattendistrikt.24

Utsläpp från fartyg och fritidsbåtar 

Förutsättningarna för införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och från 
fartyg i internationell trafik är under utredning. Utsläpp av toalettavfall från fartyg får inte ske 
inom Sveriges sjöterritorium eller i svensk ekonomisk zon.  

Sverige, tillsammans med övriga Östersjöstater, ansöker också hos den internationella 
sjöfartsorganisationen om skärpta regler för kryssningsfartygs och passagerarfärjors utsläpp av 
toalettavfall i Östersjön. Målet är att helt förbjuda utsläpp eller att införa krav på rening av 
utsläppen. 

Föreskrift om mottagning av avfall från fritidsbåtar gäller från 2002 (SJÖFS 2001:13) och en 
handbok med råd för att underlätta för hamnar och marinor att uppfylla föreskrifterna har tagits 
fram av Sjöfartsverket. För anläggning av mottagningsstationer av avfall från båttoaletter kan 
ekonomiskt stöd utgå i form av LOVA-bidrag. 

Övriga genomförda och pågående åtgärder mot övergödning

Ett administrativt åtgärdsarbete där man verkar för att minska övergödningen pågår bland annat 
inom ramen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning25, och för att nå de reduktionsbeting för 
Östersjön som är satta för HELCOM:s Baltic Sea Action Plan.26 En nationell aktionsplan för 

                                                
22 Dikesrensningens effekter på vattenekosystem. www.diva.ivl.se 2009-12-12. 
23 www.skogforsk.se/sv/forskning/Hansyn/ 2009-12-13. 
24 Opublicerade data, Miljömålsuppföljningen Ingen Övergödning (SMED). 
25 Naturvårdsverket, 2008. Ingen övergödning. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
miljömålsarbetet. Rapport 5840.  
26 Naturvårdsverket, 2009. Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan. Förslag till nationell åtgärdsplan. 
Rapport 5985. 



ÅTGÄRDSPROGRAM 22
(124) 

Datum Diarienummer 

2009-12-16 537-10296-09

havsmiljön har också utarbetats där ett 10-tal åtgärder föreslås för att minska övergödningen.27

Flera kartläggningar med syfte att initiera åtgärder för minskad övergödning har genomförts som 
ett resultat av aktionsplanen för havsmiljön.28, 29 Sedan 2009 finansieras åtgärder för minskad 
övergödning till Östersjön genom havsmiljöanslaget och genom LOVA-stödet. Totalt 930 
miljoner kr är avsatta för perioden 2010 till 2012.  

Dessutom genomförs en hel del åtgärder i kommuners regi och av andra verksamhetsutövare, 
organisationer samt enskilda medborgare. I Stockholms stad har exempelvis åtgärder för 
restaurering av sjöar och vattendrag, rening av dagvatten och enskilda avlopp genomförts för 250 
miljoner kr sedan 2003 genom en satsning benämnd miljömiljarden.30

Det ökade behovet av kunskap om effektiva åtgärder mot förluster och rening av fosfor och kväve 
har medfört att ett antal projekt har eller ska påbörjas, bland annat en undersökning av effekten av 
musselodling för att rena kustvatten och sjöar från näringsämnen.  

2.2.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

De åtgärder som genomförts för att minska tillförseln av fosfor och kväve till vatten har gett 
noterbara minskningar från framför allt stora punktkällor.31 Fosforutsläppen från 
avloppsreningsverk och industri har minskat från 100 till 79 ton mellan 2000 och 2006 och för 
kväve minskade motsvarande utsläpp från 4500 till 4100 ton.32 För jordbruket har de åtgärder 
som genomförts däremot inte resulterat i några märkbara minskningar i tillförseln av fosfor och 
kväve till ytvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.33, 34, 35

De genomförda och pågående åtgärderna är långt ifrån tillräckliga. För att nå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status behöver tillförseln av fosfor till vatten minska med ca 
100 ton vilket motsvarar drygt 20 % av den totala tillförseln och ca 35 % av den antropogena 
tillförseln. För kväve behöver tillförseln till kustvatten uppskattningsvis minska med 3300 - 5300 
ton vilket motsvarar 40 - 60 % av den totala tillförseln till kusten36.  

                                                
27 Naturvårdsverket, 2006. Aktionsplan för havsmiljön. Rapport 5563. 
28 Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009. Områden och källor som göder havet mest inom Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2009:4. 
29 Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2009. Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2009:5. 
30 http://www.miljomiljarden.se/ 
31 Ejhed m.fl. 2007. Miljömålsuppföljning Ingen övergödning 1995 och 2005. SMED rapport nr 7.; 
Naturvårdsverket 2009. Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet. En sammanställning av 
beräkningar mellan åren 1985-2006. Rapport 5965. 
32 Opublicerade data, Miljömålsuppföljningen Ingen Övergödning (SMED) 
33 Ulén B. och Fölster J. 2005. Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag. 
Ekohydrologi 84, SLU, Inst. för markvetenskap.  
34 Johansson, G. och Gustafson, A. 2009. Observationsfält på åkermark. Teknisk rapport 129. SLU, 
Institutionen för Mark och miljö. 
35 Stjernman Forsberg L. m.fl. 2009. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 
2007/2008. Ekohydrologi 112. SLU, Institutionen för Mark och miljö.  
36 Beräkningar för åtgärdsbeting beskrivs mer ingående i Bilaga 1 Metodbeskrivning. 
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En övergripande bild av åtgärdsbehovet framgår också av statusklassningen som visar att 478 av 
1130 ytvattenförekomster (42 %) i Norra Östersjöns vattendistrikt har sämre än god status med 
avseende på näringsämnen. Alla vattenförekomster som inte uppnår god status med avseende på 
övergödning ska nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status, men med tidsfrist till 2021. 

Av Tabell 3 framgår statusen för näringsämnen som är en av de kvalitetsfaktorer som används för 
att bedöma övergödning.  

Tabell 3. Status a med avseende på näringsämnen för de vattenförekomster som har lägre 
än god status. För sjöar och kustvatten är enheten andelen av den totala vattenytan i 
procent och för vattendrag andelen av den summerade vattendragslängden i procent  

Vattenförekomst xNuvarande status

Dålig Otillfredsställande Måttlig 

Sjöar 3 22 21 
Vattendrag  3 6 32 
Kust- och övergångsvatten 1 6 51 

a data från VISS; www.viss.lst.se; 2009-11-26. 

2.2.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Vattenmyndigheten gör bedömningen att det krävs flera breda åtgärder som påverkar alla källor 
till övergödningen för att den ekologiska statusen ska kunna förbättras. Det effektivaste sättet är 
att införa generella stränga krav på punktkällorna och den diffusa påverkan genom föreskrifter 
och/eller andra verkningsfulla styrmedel från Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Dessutom 
behöver bättre kunskapsunderlag tas fram vad gäller till exempel förluster av fosfor via 
ytavrinning och erosion från åkermark, utbytet mellan grund- och ytvatten, internbelastning i 
sjöar och kustvatten, flödesförhållanden i kustvatten och utsjöpåverkan på kustvattnet.  

Kommunerna behöver i sin planläggning av mark och vatten, samt byggande, beakta 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram i sina 
översiktsplaner och detaljplaner. Ett viktigt underlag för kommunerna är att det finns en aktuell 
vatten- och avloppsplan. Ett kunskapsunderlag samt råd och anvisningar behöver därför utvecklas 
av Boverket som stöd i samhällsplaneringen. 

Orsaken till övergödningen är till viss del gränsöverskridande, till exempel påverkan från 
utsjövatten i kustvattenförekomsterna, fiskets negativa påverkan på näringsbalansen i haven och 
luftdeposition av kväve orsakat av sjöfart och transporter på land. EU-gemensamma regleringar, 
så som utformningen av jordbrukets villkor i form av regler och stöd, påverkar också 
övergödningen. Det är uppenbart att vissa delar av övergödningsproblematiken endast kan lösas 
genom internationell samordning och samverkan. I en skrivelse till regeringen har 
vattenmyndigheterna påtalat att det är nödvändigt att Sverige agerar aktivt i dessa forum för att 
minska övergödningen.    

En mer ingående beskrivning, uppdelat för olika källor, av åtgärderna och exempel på fysiska 
åtgärder som riktar sig mot övergödning sammanfattas i Tabell 4 – 9.  
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Avloppsreningsverk och industri

Tabell 4. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till myndigheter 
och kommuner för att minska utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverk och industri samt exempel på 
fysiska åtgärder 

Åtgärd och kategori 
Exempel på fysiska  

åtgärder 

Konsekvensanalyserade  

Åtgärder 
Grundläggande åtgärder a

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.

Översyn och omprövning  
Översyn och omprövning 
av verksamheter 
(administrativa kostnader) 

36. Kommunerna behöver utveckla sin plan-
läggning och prövning så att miljökvalitets-
normerna för vatten uppnås och inte överträds. 

Planläggning, prövning 
Åtgärden har inte konse-
kvensanalyserats med 
avseende på övergödning 

Kompletterande åtgärder a

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. 

Framtagande och utveckling av 
styrmedel  

Ökad rening av kväve och fosfor, 
efterpolering i våtmark, mins-kat 
inflöde av ovidkommande vatten, 
minskad bräddning, in-stallation 
av utrustning för snabbrening vid 
flödestoppar, policy för 
anslutning av avlopp från 
industri.

Framtagande och 
utveckling av styrmedel 
(administrativa kostnader) 

14. Boverket behöver, efter samråd med Natur-
vårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, 
Riksantikvarieämbetet, Fiskeriverket och läns-
styrelserna, utveckla kunskapsunderlag samt råd 
och anvisningar för den svenska samhällsplane-
ringen för genomförandet av vattenförvaltningens 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Framtagande av 
kunskapsunderlag, råd och 
anvisningar

Framtagande av 
kunskapsunderlag och 
anvisningar 
(administrativa kostnader)

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. 

Vatten- och avloppsplaner  

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
avloppsreningsverk eller 
industri 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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Förutom en ökad rening i själva reningsverken är ökad rening av bräddat vatten och minskad 
bräddning av orenat avloppsvatten från såväl reningsverk som ledningsnät en nödvändig åtgärd. 
För att genomföra nödvändiga åtgärder behöver föreskrifterna om rening av avloppsvatten ändras 
och/eller andra verkningsfulla styrmedel införas.  

Det finns också ett antal industrier där utsläppen av fosfor och kväve till vatten behöver minskas. 
För att åtgärda detta kan en omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter behövas.  

För att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås och för att uppfylla rådets direktiv 
(91/271/EEG) av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse behöver ett 
antal reningsverk (arv) införa kväverening. Inom Norra Östersjöns vattendistrikt gäller det 
följande: Arboga arv, Bålsta arv, Enköpings arv, Fagersta arv, Mölntorps arv i Hallstahammar, 
Katrineholms arv, Lindesbergs arv, Gårlångens arv i Ludvika, Nyköpings arv, Strängnäs arv och 
Skebäcks arv i Örebro. 

De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner och exempel på 
fysiska åtgärder som kan bli följden framgår av Tabell 4. 

Enskilda avlopp

Många enskilda avlopp har idag ingen eller dålig rening. Man räknar med att färre än hälften 
fungerar tillfredsställande. För att nå god status i de vattenförekomster som påverkas av enskilda 
avlopp behöver föreskrifterna om rening av vatten från dessa ändras och/eller andra 
verkningsfulla styrmedel införas. Kommunerna behöver också tillse att tillräckliga krav ställs på 
enskilda avlopp för de områden som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status 
med avseende på övergödning. Som underlag för prioritering av tillsynen av enskilda avlopp kan 
vatten- och avloppsplaner behöva tas fram.  

Det åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner mot tillförsel av 
fosfor och kväve till vatten från enskilda avlopp och exempel på fysiska åtgärder som kan bli 
följden framgår av Tabell 5. 

Dagvatten

I ett antal avrinningsområden är dagvatten en betydande källa för tillförseln av fosfor och kväve 
till ytvattenförekomsterna37 och reningsanläggningar kan behöva införas antingen genom lokala 
lösningar (LOD) eller mer centrala anläggningar. Det kan vara till exempel reningsanläggningar, 
våtmarker, infiltrationsanläggningar eller översilningsytor. Kommunala dagvattenstrategier kan 
vara betydelsefulla vägledningar i arbetet med dagvatten. 

De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner mot tillförsel av 
fosfor och kväve till vatten från dagvatten och exempel på fysiska åtgärder som kan bli följden 
framgår av Tabell 6. 

                                                
37 Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009. Källor och områden som göder havet mest inom Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2009:4. 
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Tabell 5. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter och kommuner för att minska tillförseln av fosfor och kväve till vatten från enskilda avlopp samt 
exempel på fysiska åtgärder 

Åtgärd och kategori 
Exempel på fysiska  

åtgärder 

Konsekvens- 

analyserade åtgärder
Grundläggande åtgärder a

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.  

Framtagande och 
utveckling av 
styrmedel 
(administrativa 
kostnader) 

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 
(administrativa 
kostnader) 

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 eller god kemisk status
på grund av övergödning. 

Ökad rening vid 
enskilda avlopp 

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

Vatten och avloppsplaner 

Tillsyn och prövning  

Tillsynsvägledning 

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, sluten tank eller 
mulltoa. Anslutning till 
kommunalt 
avloppsreningsverk eller 
gemensamhetsanläggning. Ingen åtgärd har 

konsekvens-
analyserats

Kompletterande åtgärder a

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.

Vatten och avloppsplaner 

Utveckling av vatten- 
och avloppsplaner 
(administrativa 
kostnader) 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver 
de grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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Tabell 6. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till myndigheter 
och kommuner för att minska tillförseln av fosfor och kväve till vatten från dagvatten och exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärd och kategori  
Exempel på  

fysiska åtgärder 

Konsekvens- 

analyserade åtgärder

Grundläggande åtgärder a

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. 

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.

Framtagande av 
kunskapsunderlag, 
anläggande av dammar 
och reningssystem för 
dagvatten 

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 

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

Planläggning, prövning

Kompletterande åtgärder a

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.

Framtagande av 
kunskapsunderlag, råd 
och anvisningar 

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. 

Undersökningar av 
dagvattenkvaliteten  

Dammar och andra 
reningssystem för 
dagvatten 

Kommunala 
dagvattenstrategier  

Policy för 
industrianslutningar till 
dagvattennätet 

Ingen åtgärd avseende 
dagvattnets påverkan på 
övergödning har 
konsekvensanalyserats

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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Jordbruk

För att minska förlusterna av fosfor och kväve från jordbruksmark med syfte att nå god status 
med avseende på övergödning i de vattenförekomster som påverkas av jordbruket gör 
Vattenmyndigheten bedömningen att det är nödvändigt att införa generella krav i form av 
föreskrifter och/eller andra verkningsfulla styrmedel. Vattenmyndigheten anser dessutom att det 
behövs en riktad rådgivning för att få effektiva odlingssystem med små förluster och åtgärder 
som anpassas efter lokala förhållanden.  

Omfattande insatser vad gäller anläggning av våtmarker och dammar för fosforavskiljning samt 
viss restaurering av sjöar och vattendrag är exempel på åtgärder som kan bli nödvändiga. 
Eftersom möjligheten att genomföra flera av dessa åtgärder påverkas av gällande vattendomar 
behöver underlag tas fram och strategier utarbetas för att åtgärderna ska kunna realiseras. 

Vattenmyndigheten anser också att förordningen om egenkontroll behöver tillämpas så att den 
omfattar verksamheter som påverkar vattenförekomster så att de inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning. Vidare kan centrala myndigheter 
behöva utveckla vägledningen med avseende på tillämpning och tillsyn av gällande regelverk, så 
att de myndigheter och kommuner som utför tillsynsvägledning och tillsyn kan få erforderligt 
stöd i sitt arbete med att verka för att miljökvalitetsnormerna uppnås.  

Inom flera områden behövs dessutom ytterligare underlagsmaterial tas fram, till exempel för att 
möjliggöra en förbättrad kartläggning av fosforförluster via ytavrinning och erosion.  

De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner mot tillförsel av 
fosfor och kväve till vatten från jordbruk och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 7. 

Skogsbruk

Förlusterna av kväve och fosfor från skogen och skogsbruket är i regel relativt små. Vid till 
exempel avverkning finns det dock risk för förhöjda förluster av fosfor och kväve. 
Vattenmyndigheten anser därför att det behövs föreskrifter och/eller andra verkningsfulla 
styrmedel som leder till att förlusterna av fosfor och kväve till ytvatten minimeras.  

Det åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter mot tillförsel av fosfor och kväve till 
vatten från skogsbruk och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 8. 



ÅTGÄRDSPROGRAM 29
(124) 

Datum Diarienummer 

2009-12-16 537-10296-09

Tabell 7. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till myndigheter 
och kommuner för att minska tillförseln av fosfor och kväve till vatten från jordbruk samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärd och kategori 
Exempel på fysiska 
åtgärder 

Konsekvens-
analyserade åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

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. 

Gräsbevuxna skyddszoner 

Dammar för 
fosforavskiljning 

Våtmarker 

Tillsynsvägledning 

Rening av dräneringsvatten

Gräsbevuxna 
skyddszoner, dammar 
för fosforavskiljning och 
våtmarker 

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. 

Framtagande av underlag och 
strategier    

Framtagande av 
underlag och strategier 
(administrativa 
kostnader) 

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. 

Översyn och omprövning 
Omprövning 
(administrativa 
kostnader) 

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. 

Mätprogram av 
miljöpåverkan ifrån 
påverkanskällor och/eller i 
recipienten

Egenkontroll 
(administrativa 
kostnader)

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 gällande t.ex. lagring, 
hantering och spridning av 
mineral- och stallgödsel samt 
miljökvalitetsnormerna 

Tillsyn (administrativa 
kostnader) 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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Fortsättning av Tabell 7 från föregående sida 

Kompletterande åtgärder a

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.  

Kartläggning 
Kartläggning 
(administrativa 
kostnader) 

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. 

Gödsling enligt rekommendationer38 och 
anpassat till markens innehåll av 
växtnäring  

Applicering av stallgödsel vid rätt 
tidpunkt ur miljöpåverkanssynpunkt 

Teknik för bättre lagring, hantering av 
gödsel och gödsling (t.ex. N-sensor för 
mineralgödsel, myllningsaggregat för 
flytgödselspridning) 

Jordbearbetning för minskade förluster 
(t.ex. konturplöjning, minskad 
markpackning, reducerad jordbearbetning 
eller direktsådd, vårplöjning, bearbetning 
vid rätt tidpunkt)  

Förbättrad markstruktur  

Ändrad grödfördelning, växtplatsanpassad 
odling 

Anpassad utfodring 

Miljöanpassad rensning och underhåll av 
markavvattningsanläggningar 

Prioritering av 
rådgivning 
(administrativa 
kostnader) 

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.  

Upprättande av plan 

Rådgivning samt miljöstöd inom området 
utvald miljö som t.ex. kan resultera i 
ovanstående fysiska åtgärder 

Utredning (t.ex. förfinad påverkansanalys) 

Tillsynsvägledning och tillsyn 

Upprättande av plan 
(administrativ 
kostnad) 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 

                                                
38 Jordbruksverket, 2008. Riktlinjer för gödsling och kalkning 2009. Rapport – Jordbruksinformation 26 –
2008. Uppdateras varje år.
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Tabell 8. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till myndigheter och 
kommuner för att minska tillförseln av fosfor och kväve till vatten från skogsbruk samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärd och kategori Exempel på fysiska åtgärder 
Konsekvensanalyserade 
åtgärder  

Grundläggande åtgärder a

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. 

Ekologiskt funktionella kantzoner 

Skyddsåtgärder vid dikning och 
dikesrensning 

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. 

Omprövning 

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. 

Mätprogram av miljöpåverkan ifrån 
påverkanskällor och/eller i 
recipienten

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  

Ingen åtgärd avseende 
skogsbrukets påverkan 
på övergödning har 
konsekvensanalyserats 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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Övriga åtgärder mot övergödning

För att kunna genomföra åtgärder på rätt plats och för rätt påverkanskälla på ett kostnadseffektivt 
sätt behöver de olika källorna kvantifieras på ett tillfredsställande sätt. Som ett underlag för detta
kan den hydrologiska informationen, t.ex. mätningar och beräkningar av flöden som underlag för 
transportberäkningar att behöva anpassas till vattenförvaltningens behov. I kustområdena kan 
förbättrad information om vattenomsättningen behöva tas fram, bland annat som ett underlag för 
att förbättra analysen av hur landbaserade källor påverkar vattenkvaliteten i vattenförekomsterna i 
förhållande till påverkan från närliggande vattenförekomster och utsjöpåverkan. De åtgärder som 
Vattenmyndigheten riktar till SMHI och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 9. 

Tabell 9. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
SMHI mot övergödning samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärd och kategori Exempel på fysiska åtgärder
Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

24. Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut behöver ta fram 
hydrologisk information på 
vattenförekomstnivå med relevans för 
vattenförvaltningens behov.  

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  Mätningar och 
beräkningar 
(administrativa kostnader)

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder
utöver de grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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2.2.4 Effekter av åtgärder 

Åtgärderna som föreslås mot övergödning förväntas medföra att 

• Ett bättre kunskapsunderlag har tagits fram vad gäller till exempel förluster av fosfor via 
ytavrinning och erosion från åkermark, utbytet mellan grund- och ytvatten, 
internbelastning i sjöar och kustvatten, flödesförhållanden i kustvatten och utsjöpåverkan 
på kustvattnet.  

• Det finns en aktuell vatten- och avloppsplan i varje kommun där miljökvalitetsnormerna 
har beaktats och som är en del av översikts- och detaljplanerna. Ett kunskapsunderlag 
samt råd och anvisningar som stöd i denna samhällsplanering har utvecklats av Boverket.  

• Styrmedel för att kunna genomföra åtgärder för ökad rening i själva reningsverken, ökad 
rening av bräddat vatten och minskad bräddning av orenat avloppsvatten från såväl 
reningsverk som ledningsnät är fastställda. De reningsverk som behöver det har infört 
särskild kvävereningssteg. De industrier som behöver minska sina utsläpp har fått sina 
tillstånd omprövade.  

• Styrmedel har tagits fram och tillsynen har prioriterats till vattenförekomster som inte 
uppnår eller riskerar att inte uppnå god status med avseende på näringsstatus.  

• Kunskapsunderlag för att hantera och rena dagvatten har tagits fram eller förbättrats. 
Olika typer av reningsanläggningar har kommit på plats.  

• Styrmedel som syftar till att minska läckaget av kväve och fosfor från jordbruksmark har 
antagits och riktad rådgivning som ger möjlighet till platsspecifika åtgärder är igång.  

• Anläggning av våtmarker och dammar för fosforavskiljning samt restaurering av sjöar 
och vattendrag har påbörjats. Underlag och strategier som behövs i och med sådana 
åtgärder för att hantera vattendomar har tagits fram.  

• Tillsynsvägledningen för förordningen om egenkontroll har utvecklats av berörd central 
myndighet och tillämpas av tillsynsmyndigheterna på alla verksamheter som bidrar till att 
en miljökvalitetsnorm överträds.  

• Styrmedel som leder till att fosfor- och kväveläckaget orsakat av skogsbruket minskar har 
trätt i kraft.  

• Hydrologiskt kunskapsunderlag som beskriver vattenomsättningen och 
närsaltstransporten i kustområden har förbättrats enligt vattenförvaltningens behov.  
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2.3 Miljögifter 
Förutom kvicksilver som förekommer i förhöjda halter är det relativt få vattenförekomster som 
har konstaterade problem med miljögifter (Figur 3 och 4).  

Figur 3. Kemisk status för ytvattenförekomster (utom kvicksilver). Den infällda kartan visar kemisk 
status för kvicksilver. 
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Källorna till dessa miljögifter är bland annat utsläpp från hushåll, industri och andra 
verksamheter, läckage från dumpning, nergrävning och gruvverksamhet, korrosion från fasta 
installationer, diffusa förluster från förbränning, transporter samt spill, vindavdrift och läckage av
växtskyddsmedel. Begreppet miljögifter betyder i detta sammanhang prioriterade ämnen och 
särskilda förorenande ämnen (för förklaring se Bilaga 3.). 

För en mer omfattande beskrivning av miljöproblemet miljögifter hänvisas till förvaltningsplanen 
för Norra Östersjöns vattendistrikt.  

Figur 4. Kemisk status för grundvattenförekomster.
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2.3.1 Genomförda och pågående åtgärder 

Genom tidigare miljöskyddslag och numera miljöbalk, 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 vid industrialismens början producerades avfall som 
sedan har blivit ett miljögiftsproblem. Man grävde helt enkelt ner oönskade restprodukter på eller 
nära fabriksområdena utan kunskap om vilka problem som skulle kunna uppstå.  

Internationella regleringar och initiativ

REACH39, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, trädde i kraft den 1 juni 
2007 och implementeras stegvis. Genom REACH omfattas gamla och nya kemiska ämnen av 
samma krav på kunskap vilket kommer att medföra att grundläggande uppgifter om t.ex. ämnenas 
ekotoxicitet kommer att förbättras. Ett syfte med REACH är också att gradvis ersätta de ämnen 
som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö med säkrare alternativa ämnen eller 
tekniker. 

Det finns dessutom ett antal internationella initiativ, SAICM (Strategic Approach to International 
Chemicals Management), HELCOM, Stockholmskonventionen, Rotterdamkonventionen, 
UNEP´s Nordiska program om kvicksilver, som syftar till att öka kunskapen om och att minska 
mängden farliga ämnen i miljön.  

Utredning och kunskapshöjande åtgärder

I syfte att förbättra kunskapen om vilka de största källorna till utsläpp är, har Naturvårdsverket 
under 2009 lagt ut ett uppdrag för att ta fram en förnyad beräkningsmetodik och data för 
bruttobelastningen för metallerna kadmium, kvicksilver, bly och nickel. Projektet omfattar 
bruttobelastningen från diffusa källor (skogsmark, jordbruksmark, deposition, dagvatten och 
vägar) och punktkällor (reningsverk, industrier, gruvor och gruvdeponier, avfallsanläggningar, 
övriga C- och U-anläggningar samt enskilda avlopp).  

Statistiska centralbyrån har utvecklat ett informationssystem, miljöräkenskaper40, för att 
systematiskt beskriva sambandet mellan miljö och ekonomi. Ekonomisk statistik om produktion 
och konsumtion kopplas samman med miljöpåverkan och resursanvändning. Därmed kan man på 
ett bättre sätt kvantifiera flöden av olika ämnen som kan associeras med vissa varor eller 
produktgrupper och kostnadseffektiva åtgärder kan utvecklas när exempelvis ny kunskap 
framkommer om innehåll av miljögifter i en produkt. Miljöräkenskaperna har också startat ett 
samarbetsprojekt med Läkemedelsverket som går ut på att beräkna flöden av aktiv substans från 
läkemedel, från försäljning, via användning och utsöndring, till reningsverk och den akvatiska 
miljön. 

I syfte att förbättra kunskapen om de ekologiska effekterna av växtskyddsmedel i vatten pågår ett 
antal forskningsprojekt. I ett projekt undersöks hur bottenlevande organismer påverkas före, 

                                                
39 http://www.kemi.se/templates/Page____4676.aspx 
40 http://www.mirdata.scb.se 
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under och efter applicering av växtskyddsmedel. I ett annat projekt studeras effekten av 
växtskyddsmedel på laxars och öringars reproduktion.41

Föroreningsskadade områden

Under de senaste tiotal åren har länsstyrelserna och även många kommuner identifierat och 
inventerat områden som kan vara föroreningsskadade. Dessa har delats in i riskklasser och 
saneringsarbete har sedan startat i prioritetsordning. Av de akuta objekten i landet dominerar 
träimpregneringsverksamhet, sågverk, massa- och pappersindustri, glasindustri samt gruvupplag. 
Bland de objekt som prioriteras av länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt finns områden 
förorenade av bland annat PAH:er, kvicksilver, bly, kadmium, nickel, zink, koppar, krom och 
dioxiner som alla påträffats i förhöjda halter i vattenförekomster. Svenska staten avsätter årligen 
hundratals miljoner till att sanera områden och till detta kommer också finansiering från 
kommuner och verksamhetsutövare. Av de drygt 80 000  föroreningsskadade områden som har 
identifierats i landet hade 1000 efterbehandlats vid utgången av år 2008.   

Deponier

Förordningen om deponering av avfall (2001:512), som trädde i kraft år 2001, innebär bland 
annat krav på uppsamling av lakvatten, bottentätning och geologisk barriär för deponier. Från och 
med utgången av år 2008 ska samtliga deponier i drift som tar emot avfall ha uppfyllt kraven i 
förordningen. De deponier som uppfyller kraven har ett gott skydd mot läckage av föroreningar. 
De föroreningar som förväntas finnas i, och spridas från, gamla deponier är bland annat 
tungmetaller, klorerade och icke klorerade lösningsmedel, klorerade kolväten, fenoler, olja och 
närsalter.42  

Kvicksilver, bly och kadmium

Ett generellt förbud mot kvicksilver, samt varor som innehåller kvicksilver trädde i kraft den 1 
juni 2009.  Eftersom kvicksilver kan spridas långa vägar via luften arbetar Sverige aktivt inom 
EU och FN för att få till stånd åtgärder som kan begränsa utsläppen inom EU och globalt. 
Flera länder i Europa fasar ut bly i bensin och nedfallet av bly har minskat tydligt under de 
senaste decennierna och beräknas minska ytterligare. I Sverige infördes förbud mot bly i bensin 
1995. 
Lagstiftning används för att begränsa kadmiumhalterna i gödselmedel, avloppsslam, livsmedel 
och foder. Sedan 1994 finns en skatt på kadmium som överstiger 5 g per ton fosforgödselmedel. 
Denna kommer dock att försvinna 2010 i samband med att skatten på kväve i handelsgödsel tas 
bort. I ett förslag till en ny förordning om spridning av avloppsslam föreslås en skärpning av 
tillåtna halter av kadmium.  

Växtskyddsmedel

Användningen av kemiska växtskyddsmedel är omgärdade av ett antal regleringar. Det satsas 
dessutom på rådgivning, information och utbildning för att minska användningen och riskerna för 
att rester ska hamna i vattenmiljön. En skatt infördes redan 1984 för att minska användningen av 
växtskyddsmedel. Sedan 1990 krävs en utbildning för personer som hanterar växtskyddsmedel.  

                                                
41 http://www.sciencenet.se/converis/contract/10050 2009-12-13. 
42 Naturvårdsverket, 2007. Uppföljning av deponeringsförbuden. Rapport 5792. 
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Kampanjen säkert växtskydd startade 1997 och ingår nu i Greppa Näringen under benämningen 
Greppa Växtskyddet43. Syftet är bland annat att sprida kunskap om hur växtskyddsmedel kan 
användas utan negativ påverkan på miljö, vilket sker genom individuell rådgivning. Frågor som 
berörs är minimering av risker vid lagring och påfyllning, skyddsavstånd till vatten och 
funktionstestning av sprutor. 

I ett miljöövervakningsprogram för pesticider följs sedan 2003 användningen av 
växtskyddsmedel noggrant och provtagningar genomförs i vattendragen och i grundvatten i fyra 
små jordbruksdominerade avrinningsområden. Ett 90-tal ämnen analyseras i vattnet samt ett 50-
tal i sedimenten. Syftet är att kartlägga och kvantifiera jordbrukets påverkan på yt- och 
grundvattnets kvalitet på kort och lång sikt och därmed effekten av förändrade 
odlingsförhållanden och åtgärder.44 Inget av dessa områden ligger dock i Norra Östersjöns 
vattendistrikt. 

Ett kompetenscentrum för kemiska växtskyddsmedel bildades 2006 på SLU med syfte att ta fram 
och samordna kunskapsuppbyggnad, miljöövervakning samt utbildning och information om 
spridning av kemiska växtskyddsmedel.45Sedan september 2009 finns det ett ramdirektiv för ett 
hållbart användande av växtskyddsmedel och regler om introduktion av nya medel inom EU.46

Det innebär bland annat att integrerat växtskydd ska följas så att odlingsmetoder används som 
minimerar användningen, lantbrukssprutor ska testas regelbundet och krav på utbildning av 
säljare och sprutförare. 

En ny handlingsplan för att minimera riskerna med växtskyddsmedel har också tagits fram av 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektion och ska gälla för perioden 2010 till 
2013. Det som man tar upp är utökad rådgivning och information, bland annat genom Greppa 
Växtskyddet, ökad forskning om hållbara odlingssystem, förbättrad tillsyn samt förbättrad 
uppföljning av rester i vatten. 

Det finns stöd för miljöåtgärder inom det som kallas för landsbygdsprogrammet. Vid en nylig 
halvtidsrevidering har ett antal nya stöd och höjda ersättningsnivåer för att skydda vattenmiljön 
föreslagits för perioden 2010 till 2013. Åtgärder som kan erhålla stöd för att minska spridningen 
av växtskyddsmedel är 

• miljöskyddsåtgärder; ställer bland annat krav på säker påfyllnings- och rengöringsplats 
för spruta, att sprutan är funktionstestad, dokumentation av behovet vid användning av 
växtskyddsmedel, kontrollrutor och obesprutade kantzoner (höjd ersättning) 

• skyddszoner längs vattendrag och sjöar (höjd ersättning) 

• skyddszoner på erosionskänslig mark (nytt stöd). 

Lantbrukare som söker miljöersättning måste uppfylla olika tvärvillkor47. De mest betydelsefulla 
av dessa regler för att skydda vattenmiljön från växtskyddsmedel är 

                                                
43 http://www.greppa.nu/vaxtskydd 
44 Adielsson, S och Kreuger, J. 2008. Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från 
typområden och åar samt nederbörd under 2007. Ekohydrologi 104. Avd. för Vattenvårdslära, SLU.  
45 http://ckb.slu.se/  (besökt 2009-12-15). 
46 Directive 2009/128/EC of the European parliament and of the council of 21 October 2009 establishing a 
framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides. Official Journal of the EU. 
47 http://www.sjv.se/amnesomraden/stod/tvarvillkor/ 
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• krav på genomgången utbildning för sprutförare  

• krav på skyddsavstånd till vatten 

• krav på dokumentering av varje bekämpningsåtgärd. 

Polyaromatiska kolväten, nonylfenol och tributyltenn

I juni 2005 antog EU-parlamentet en reglering av polyaromatiska kolväten, så kallade PAH:er, i 
utfyllnadsoljor och däck. En onödig spridning av dessa långlivade, bioackumulerande och 
cancerframkallande föreningar via däcksslitage till mark och vattenområden intill vägbanor 
kommer därmed på sikt att upphöra. Regleringen öppnar också för en säkrare användning av 
återvunna däck.

Nonylfenol förekommer framförallt som en nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxilat. Inom EU 
regleras nonylfenol genom begränsningsdirektivet (76/769/EG) och indirekt genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. 
Enligt begränsningsdirektivet får nonylfenol och nonylfenoletoxilat inte säljas eller användas i 
koncentrationer som överstiger 0,1 % för vissa ändamål, t ex rengöring och bearbetning av 
produkter. Däremot omfattar reglerna inte färdiga produkter, vilket innebär att ämnena kan 
förekomma i textil som importeras från länder utanför EU och säljs i Sverige. Årsförbrukningen 
av nonylfenoletoxilat i Sverige har minskat från cirka 3000 ton på 80-talet till mindre än 100 ton 
på 2000-talet.  

Organiska tennföreningar förbjöds som båtbottenfärger i Sverige redan 1989 för farkoster mindre 
än 25 meter. Från 2003 får, enligt FN:s konvention om skadliga antifoulingsystem för fartyg 
(AFS-konventionen), inte heller större fartyg målas med sådana färger. Förbuden har medfört 
påtagliga haltminskningar, inte minst i närheten av småbåtshamnar. Det förekommer dock 
fortfarande fartyg målade med tributyltenn (TBT) på svenskt vatten. Därutöver används TBT i ett 
antal konsumentprodukter vilket kan medföra förhöjda halter i utgående vatten och i slam från 
avloppsreningsverk.  

2.3.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

De prioriterade ämnena är klassade i enlighet med kemisk status med klasserna ”uppnår ej god” 
och ”god status”. I Tabell 10 redovisas en sammanfattning av denna klassning för vattendistriktet.  

Orsaken till att en så stor andel vattenförekomster är klassade som ”uppnår ej god” kemisk status 
är kvicksilver, som redovisas separat i Tabell 10. För övrigt har förhöjda halter av 
växtskyddsmedlena atrazin och simazin samt TBT uppmätts i ett fåtal sjöar och vattendrag. I 
enstaka vattenförekomster har bly, kadmium, nickel, och nonylfenol påträffats samt de 
polyaromatiska kolvätena antracen och fluoranten.  

Omfattningen och vilka vattenförekomster som inte uppnår god kemisk status framgår av Figur 3 
och 4. Behovet av åtgärder för att minska halterna av kvicksilver är stort. För övriga prioriterade 
ämnen är det ungefär 2 % av antalet vattenförekomster som inte uppnår god status och 
åtgärdsbehovet är därför begränsat. 

För de särskilda förorenande ämnena som utgör en kvalitetsfaktor för bedömning av ekologisk 
status i ytvatten, är behovet av åtgärder osäkert och behöver utredas. Sambandet mellan halter 
och effekten på den ekologiska statusen är fortfarande oklar för många typer av vatten. De 
särskilda förorenande ämnena som uppmätts i förhöjda halter är främst metallerna zink, koppar  
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Tabell 10. Status a med avseende på kvicksilver och övriga prioriterade ämnen för de vattenförekomster 
som har lägre än god status. För sjöar och kustvatten är enheten andelen av den totala vattenytan i procent 
och för vattendrag andelen av den summerade vattendragslängden i procent. För grundvatten anges andelen 
av grundvattenförekomsternas yta i procent 

xKvicksilverx xÖvriga prioriterade ämnenxb

Vattenförekomst Nuvarande status Nuvarande status 

Uppnår ej god Uppnår ej god 

Sjöar 100 3 
Vattendrag  100 1 
Kust- och övergångsvatten 100 8 
Grundvatten 0 1 

a data från VISS; www.viss.lst.se, 2009-12-16; b i VISS “Kemisk status (exklusive kvicksilver)” 

och krom. Enstaka förekomster noteras också av växtskyddsmedlen metsulfuronmetyl, bentazon, 
cyanazin, dimetoat, metribuzin, tribenuronmetyl samt av irgarol som finns i vissa båtbottenfärger. 

2.3.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Vattenmyndigheten gör bedömningen att ett bättre kunskapsunderlag behövs för att genomföra 
bredare åtgärdsinsatser. För att minska påverkan från kända källor kan tillsynsmyndigheterna 
använda de möjligheter som framgår av miljöbalken. Generellt finns det relativt få mätningar av 
miljögifter i vatten. Därför föreslås ytterligare provtagning och kartläggning för att undersöka om 
det finns behov av åtgärder och vilka åtgärder som behöver genomföras. Kunskapen om såväl de 
prioriterade som de särskilda förorenande ämnena är otillräcklig och behöver utvecklas när det 
gäller såväl förekomst som effekter i miljön.  

När det gäller det fortsatta arbetet med föroreningsskadad mark bör områden som har läckage till 
vatten av prioriterade och särskilda förorenande ämnen prioriteras.   

För växtskyddsmedel behöver användningen minska och alternativa bekämpningsmetoder tas 
fram. Dessutom behöver arbetet med att minska påverkan från den pågående användningen 
fortgå. Genom att exempelvis anlägga skyddszoner vid skogsavverkning och genom att undvika 
körning i bäckfåror som kan innebära att sediment förs ut i vattendragen kan påverkan av bland 
annat bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink från skogsmark minskas.  

För att minska utsläppen av miljögifter från dagvatten kan reningsanläggningar behöva införas 
antingen genom lokala lösningar (LOD) eller mer centrala anläggningar. Det kan vara till 
exempel våtmarker, infiltrationsanläggningar eller översilningsytor.  

I en skrivelse till regeringen har vattenmyndigheterna också påtalat behovet av att Sverige genom 
sitt arbete inom EU verkar för att minska utsläppen av kvicksilver till luft så att kritiska 
belastningsnivåer inte överskrids. 

De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner mot tillförsel av 
miljögifter till vatten och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 11.  
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Tabell 11. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter och kommuner för att minska tillförseln av miljögifter till vatten och exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärder och kategori  Exempel på fysiska åtgärder Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

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 vatten-
förekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå god kemisk status eller god ekologisk status.

Framtagande av 
kunskapsunderlag och 
styrmedel 

Screening och utredning 
av orsakssamband 

Framtagande av styrmedel 
(administrativa kostnader)

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 
(administrativa kostnader) 

Screening och utredning 
av orsakssamband 

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. 

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 vattenförekom-
ster som därför inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god kemisk status eller god ekologisk status. 

Efterbehandling av 
föroreningsskadade områden 

Tillsyn

Efterbehandling av 
föroreningsskadade 
områden 

Tillsyn (administrativa 
kostnader) 

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

Anläggning av 
dagvattendammar eller andra 
reningsanläggningar

Framtagande av 
kunskapsunderlag 
(administrativa kostnader) 

Anläggning av dag-
vattendammar eller andra 
reningsanläggningar 
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Fortsättning av Tabell 11 från föregående sida 

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 

Sprutfria zoner intill vatten  

Information och 
rådgivning 
(administrativa kostnader) 

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

Anläggning av dagvattendammar 
eller andra reningsanläggningar 

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. 

Mätprogram av miljöpåverkan 
ifrån påverkanskällor och/eller i 
recipienten

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. 

Kantzoner, åtgärder för minskade 
körskador  

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

Åtgärden är inte 
konsekvensanalyserad 
med avseende på 
miljögifter 

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. 

Omprövning av verksamheter 
med utsläpp av miljögifter 

Omprövning 
(administrativ kostnad) 
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Fortsättning av Tabell 11 från föregående sida  

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

Planläggning, prövning 
Planläggning och 
prövning (administrativ 
kostnad) 

Kompletterande åtgärder a   
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. 

Styrmedel och vägledning 

Styrmedel och 
vägledning 
(administrativa 
kostnader) 

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag, råd och 
anvisningar  

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.  

Information och rådgivning för 
minskad risk vid användning av 
växtskyddsmedel 

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. 

Upprättande av plan 

Påverkansanalys, verifiering av 
bedömd status, planering och 
uppföljning 

Prioritering vid tillsyn och 
tillsynsvägledning 

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. 

Åtgärder kring avloppsvatten och 
vattenskyddsområden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärden är inte 
konsekvensanalyserad 
med avseende på 
miljögifter 

 
a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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2.3.4 Effekter av åtgärder 

Åtgärderna som föreslås mot miljögifter förväntas medföra att 

• Ett bättre kunskapsunderlag om utsläppen av miljögifter till vatten i form av resultat av 
provtagning och kartläggning har tagits fram så att alla nödvändiga åtgärder kan 
identifieras för att halterna i de vattenförekomster där halterna av ett miljögift är så högt 
att en miljökvalitetsnorm överskrids kan minska. Även kunskapen om miljögifters 
effekter i vattenmiljön håller på att utvecklas.  

• Arbetet och saneringen av föroreningsskadad mark har prioriterats till de områden som 
har läckage till vattenförekomster där miljökvalitetsnormerna överskrids.  

• Påverkan från användningen av växtskyddsmedel har minskat dels till följd av 
information och rådgivning, dels p.g.a. av ändamålsenliga skyddszoner har anlagts.  

• Ändamålsenliga kantzoner lämnas eller återskapas vid behov. Detta tillsammans med att 
körning i bäckfåror undviks leder till att läckaget av bland annat bly, kadmium, koppar, 
kvicksilver och zink minskar.  

• Utsläppen av miljögifter genom dagvatten har minskat till följd av att lösningar för 
dagvattenrening har införts.  
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2.4 Främmande arter 

Förekomsten av främmande arter beror främst på spridning via barlastvatten i båtar och genom 
avsiktlig utsättning eller inplantering. 

2.4.1 Genomförda och pågående åtgärder 

Främmande arter är inte ett nytt problem, men det är inte förrän på den senaste tiden som det 
uppmärksammats och börjat betraktas som allvarligt för såväl den inhemska floran och faunan 
som för vissa näringar. Ett förslag till nationell strategi och handlingsplan har tagits fram av 
Naturvårdsverket tillsammans med ArtDatabanken, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, Sjöfartsverket och Tullverket på uppdrag av regeringen48. Strategin fokuserar på 
olika typer av förebyggande åtgärdsarbeten. Arbete pågår också inom EU för att ta fram riktlinjer 
för hur främmande arter ska hanteras.  

2.4.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

Det går inte entydigt att uppge om en främmande art blir skadlig eller inte för det ekosystem arten 
introduceras i. Däremot vet man att det är mycket svårt, oftast omöjligt, att utrota en art som 
blivit livskraftig i sin nya miljö. En främmande art som lyckats etablera sig kan förorsaka stora 
förändringar i miljön den kommer till vilket kan få konsekvenser för ekosystemet. Med anledning 
av att det är nödvändigt med åtgärder för att förhindra spridning av främmande arter är det viktigt 
att nämnda strategi (kap 2.4.1) får kraftigt genomslag och leder till verkningsfulla åtgärder.  

2.4.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Inga åtgärder föreslås för närvarande med avseende på främmande arter utöver redan pågående 
planerade insatser. 

2.4.4 Effekt av åtgärder 

Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt föreslår för närvarande inga åtgärder med 
avseende på främmande arter. Utvecklingen påverkas av de åtgärder som blir följden av den 
nationella strategin och handlingsplanen omnämnd i kapitel 2.4.1.  

                                                
48 Naturvårdsverket, 2008. Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper. 
Rapport 5910.  
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2.5 Fysiska förändringar  

Figur 5. Vattenförekomster som har problem med kontinuitetsförändringar.  

Näst efter övergödning är fysiska förändringar den främsta anledningen till att våra vatten inte 
uppnår god ekologisk status. Fysiska förändringar är t.ex. dämning, vattenreglering, rensning, 
muddring, rätning, kanalisering, kulvertering, utdikning, sjösänkning, utfyllnad för bryggor, 
hamnar och vägbankar samt påverkan av markanvändningen i vattenmiljöernas närområde. 
Följder av fysiska förändringar kan till exempel vara att vandringshinder minskar 
spridningsmöjligheterna för vandrande arter vilket resulterar i minskad artrikedom. I Figur 5 visas 
de vattenförekomster som har problem med kontinuitetsförändringar, d.v.s. vandringshinder.  

För en mer omfattande beskrivning av miljöproblemet fysiska förändringar hänvisas till 
förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt. 
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2.5.1 Genomförda och pågående åtgärder 

Strategier, program, informations- och kunskapshöjande åtgärder 

En nationell strategi49 för skyddsvärda vattendrag publicerades 2007 och en handbok för ekolo-
gisk restaurering av vattendrag togs fram 2008. Regionalt har åtgärdsprogram tagits fram för 
restaurering av vattendrag för att nå målen för det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag. I Norra Östersjöns Vattendistrikt har restaureringsplaner innehållande åtgärder av 
vandringshinder, biotopvård, utplantering av utslagna/starkt decimerade arter tagits fram för 
skyddsvärda vattendrag vilket omfattar en mindre del av de vatten som är vattenförekomster. För 
delar av Arbogaån samt Hedströmmen, Köpingsån, Kolbäcksån, Svartån (i Västmanlands län) 
och Sagån har dock planer för hela avrinningsområdena tagits fram. I övrigt har kunskapsunder-
lag tagits fram och aktiviteter genomförts eller planeras med syfte att få till stånd åtgärder, t.ex. 

• utredning om hur man ska prioritera för att få till stånd fria vandringsvägar i Mälar- och 
Hjälmarmynnande vattendrag50

• kartläggning av strandexploatering som stöd för åtgärder för att skydda Mälarens 
stränder51

• kampanj med inriktning på minskad påverkan vid muddring, grävning och rensning riktat 
mot entreprenörer och verksamhetsutövare startas 2010 

• uppbyggnad av verksamhetsregister som kan ligga till grund för tillsyn av dammar, m.fl. 
vattenverksamheter  

• digitalisering av markavvattningsföretag som kan ligga till grund för tillsyn  

• digitalt register över vattenrelaterade miljödomar (miljöboken) 

• biotopkartering av delar av vattendistriktets vattenförekomster har genomförts av ett par 
länsstyrelser under 2008 och 2009 och kompletterande arbete planeras 

• kartläggning med syfte att åstadkomma restaurering av havsvikar samt kustnära 
vattendrag och sjöar52  

• en handbok om markavvattning och rensning publicerades 2009, där åtgärder för att 
minska miljöpåverkan vid dikesrensning, egenkontroll och hur tillsyn kan planeras och 
genomföras beskrivs53

• kartering av trädbevuxna kantzoner för att identifiera omfattning och behov av 
återskapande  

• skapande av vandringsvägar har påbörjats i en del värdefulla vatten enligt miljömålet 
“Levande sjöar och vattendrag” samt för de nedre delarna av flera mälarmynnande 
vattendrag t.ex. Fyrisån, Örsundaån, Arbogaån samt för Svartån som mynnar i 
Hjälmaren.  

                                                
49 Naturvårdsverket, 2007. Nationell strategi för restaurering av skyddsvärda vattendrag. Delmål 2, levande 
sjöar och vattendrag. Rapport 5746.  
50 Länsstyrelsen Uppsala län, 2009. Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag – en 
kartläggning av vandringshinder och lekområden för fisk. Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:06, 
Miljöenheten. 
51 http://www.malaren.org/document/MVVF_Faktablad_Malarens_strander_webb.pdf 
52 Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2009. Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2009:5. 
53 Naturvårdsverket, 2009. Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen i 11 kapitlet i 
miljöbalken. Handbok 2009:5, Utgåva 1. 
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2.5.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

En grov uppskattning visar att det finns över 900 dammar och närmare 5000 vägtrummor och 
broar som kan utgöra vandringshinder i Norra Östersjöns vattendistrikt, och som därmed kan 
behöva åtgärdas. Behovet av återställande av bottensubstrat på grund av rensningar har 
uppskattats till en omfattning av 70 mil vattendragsträcka. Dessutom kan det finnas behov av att 
återställa funktionella kantzoner och våtmarker samt minska effekterna av antropogent påverkade 
flöden genom ökad minimitappning och annan förändrad reglering.   

En övergripande bild av åtgärdsbehovet för fysiska störningar framgår av statusklassningen som 
visar att 50 % av antalet vattendragsförekomster har sämre än god status med avseende på 
“förekomst av artificiella vandringshinder”, 80 % har sämre än god status med avseende på 
“markanvändning i närmiljön” och 20 % har sämre än god status med avseende på 
“regleringsgrad”.  

I Tabell 12 sammanfattas omfattningen av fysiska förändringar för de kvalitetsfaktorer som 
används i bedömningen av ekologisk status. Inom vattendistriktet har 17 vattenförekomster 
klassats som kraftigt modifierade vatten (KMV) och två som konstgjort vatten (KV). Två av 
dessa vattenförekomster ligger i sjöar (motsvarar 0,3 % av sjöytan), 8 st i vattendrag (motsvarar 
0,8 % av vattendragslängden) samt 9 st i kust- och övergångsvatten (motsvarar 0,5 % av ytan). 
Alla KMV och KV har erhållit klassningen måttlig ekologisk potential.54

Tabell 12. Omfattning av fysiska förändringar för de vattenförekomster som har lägre än god status b. För 
sjöar är enheten andelen av den totala vattenytan i procent och för vattendrag andelen av den summerade 
vattendragslängden i procent  

Vattenförekomst a Flödesförändringar c Kontinuitetsförändringar Morfologiska förändringar

Sjöar 47 32 28d

Vattendrag  16 58 33d

a För kust- och övergångsvatten vore endast morfologiska förändringar relevant, men dessa är inte klassade. 
b Data från VISS; www.viss.lst.se, 2009-12-15. c Approximerat med status för regleringsamplitud för sjöar 
och med regleringsgrad för vattendrag. d Approximerat med status för rätnings- kanaliseringsgrad. 

2.5.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Vattenmyndigheten gör bedömningen att det behövs omfattande åtgärder från ett antal aktörer för 
att komma tillrätta med de fysiska störningarna så att god ekologisk status eller god ekologisk 
potential ska kunna uppnås.  

Kännedomen om utbredning och graden av fysisk störning är delvis bristfällig. Det är därför 
nödvändigt att ett förbättrat kunskapsunderlag tas fram som visar på omfattningen och 
påverkansgraden av de fysiska störningarna. Kunskapen om vilken inverkan kontinuitets-
förändringarna samt de morfologiska och hydrologiska störningarna har för inverkan på den 
ekologiska statusen är i många fall otillräcklig och behöver förbättras. För ett framgångsrikt 

54 www.viss.lst.se, 2009-11-27. 
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åtgärdsarbete behöver strategier utarbetas för hur vandringshinder, regleringar och andra fysiska 
ingrepp ska åtgärdas eftersom omfattande insatser kan behöva genomföras inom en relativt kort 
tidsperiod.  

Vattenmyndigheten anser att Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och 
andra delar av miljöbalken behöver tillämpas så att den omfattar de verksamheter som påverkar 
vattenförekomster så att de inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status med 
avseende på fysiska störningar. 

Kommunerna behöver i sin planläggning av mark och vatten, samt byggande, beakta miljö-
kvalitetsnormerna 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. 

För att kunna bedriva ett effektivt åtgärdsarbete anser Vattenmyndigheten att det behövs ett 
prioriteringsunderlag för kulturhistoriskt värdefulla vattenmiljöer eller vattenanläggningar som 
kan ligga till grund för skapandet av fria vandringsvägar, minskad påverkan av flödesregleringar, 
flottningsleder med mera.  

Det åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner mot fysiska 
förändringar på vatten och exempel på åtgärder framgår av Tabell 13.  

Tabell 13. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter och kommuner mot fysiska förändringar på vatten samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärder och kategori 
Exempel på fysiska 
åtgärder  

Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

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. 

Framtagande av underlag 
och strategier 

Framtagande av 
underlag och strategier 
(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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag  

Åtgärder för att öppna 
vandringsvägar 

Framtagande av 
underlag (administrativa 
kostnader)  

Åtgärder för att öppna 
vandringsvägar 
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Fortsättning av Tabell 13 från föregående sida 

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.

Framtagande av 
kunskapsunderlag  

Åtgärder för att öppna 
vandringsvägar 

Framtagande av 
underlag och strategier 
(administrativa 
kostnader)  

Åtgärder för att öppna 
vandrings-vägar 

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. 

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. 

Restaureringsåtgärder t.ex. 
återskapande av träd-bevuxna 
kantzoner, våtmarker   

Framtagande av styrmedel

Framtagande av 
styrmedel (administrativ 
kostnad)  

24. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
behöver ta fram hydrologisk information på 
vattenförekomstnivå med relevans för 
vattenförvaltningens behov.  

Mätningar och beräkningar av 
flöden 

Åtgärden är inte 
konsekvensanalyserad 
med avseende på fysiska 
förändringar 

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. 

Omprövning med syfte att få 
till stånd åtgärder avseende 
förbättrad kontinuitet, 
morfologi, hydrologi 

Omprövning 
(administrativ kostnad) 

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 påverkan, från 
t.ex. vattenkraft och andra 
regleringar samt 
markavvattning 

Egenkontroll 
(administrativ kostnad) 
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Fortsättning av Tabell 13 från föregående sida 

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 
Tillsyn (administrativ 
kostnad) 

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

Planläggning, prövning 

Åtgärden är inte 
konsekvensanalyserad 
med avseende på fysiska 
förändringar 

Kompletterande åtgärder a

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag, råd och 
anvisningar  

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på fysiska 
förändringar 

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

Utredning, framtagande av 
underlag 

Utredning och 
framtagande av underlag 
(administrativ kostnad)  

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.

Tillsyn 

Restaureringsåtgärder t.ex. 
återställande av bottensubstrat 

Tillsyn (administrativ 
kostnad) 

Restaurering 

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.

Vatten och 
avloppsvattenplaner 

Åtgärderna har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på fysiska 
förändringar 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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2.5.4 Effekter av åtgärder 

Åtgärderna som föreslås mot fysiska förändringar förväntas medföra att  

• Ett förbättrat underlag som visar på omfattningen och påverkansgraden av fysiska 
störningar har tagits fram. Det framgår också på vilket sätt de fysiska störningarna 
(kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar samt förändrade flödesregimer och 
vattenstånd) påverkar den ekologiska statusen.  

• En strategi och en plan för omprövningar av vattendomar med syfte att åtgärda 
vandringshinder och regleringar finns.  

• Tillsynsvägledningen för förordningen om egenkontroll har utvecklats av berörd central 
myndighet och tillämpas av tillsynsmyndigheterna på alla verksamheter som bidrar till att 
en miljökvalitetsnorm överträds.  

• Kommunerna har utvecklat sin översikts- och detaljplaneläggning så att 
miljökvalitetsnormerna uppnås och inte överträds. Ett kunskapsunderlag samt råd och 
anvisningar som stöd i denna samhällsplanering har utvecklats av Boverket.  

• Det finns ett prioriteringsunderlag som visar var de kulturhistoriskt mest värdefulla 
vattenmiljöerna och vattenanläggningarna i anslutning till vattenförekomster som inte 
uppnår god status finns.  

• Vandringshinder som finns på grund av väg- och järnvägsnätet, till exempel i form av 
felaktigt lagda trummor, kartläggs och åtgärdas.  

• Trädbevuxna kantzoner sparas längs vattendrag vid avverkningar. 

• Trädbevuxna kantzoner anläggs längs vattendrag i anslutning till jordbruksmark. 
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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 samt SCB:s kategori “övrig användning”.55

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 Norra Östersjöns vattendistrikt. 

2.6.1 Genomförda och pågående åtgärder 

Statistik över vattenuttag förs av SGU i form av brunnsregistret, SCB har dessutom data över 
uttag som redovisas sektorsvis.56  

För att den kvantitativa statusen inte ska försämras i vissa grundvattenförekomster med stora 
uttag av dricksvatten genomförs konstgjord infiltration med ytvatten. 

2.6.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

Alla 529 grundvattenförekomster i vattendistriktet har klassats till god kvantitativ status och alla 
bedöms bibehålla god kvantitativ status till 2015. Lokalt finns dock kvantitetsproblem i mindre 
grundvattenmagasin i vattendistriktet, framförallt i skärgårdsområdet. För ytvatten är 
vattenuttaget bristfälligt kartlagt, men rimligen är det ett marginellt problem då omfattningen av 
konstbevattning är relativ liten. Inget vattendrag och endast en sjö har bedömts ha påverkan från 
vattenuttag.  

Kunskap om vad som långsiktigt krävs för att säkerställa en god kvantitativ status finns och 
arbetet med att upprätta skydd för den framtida vattenförsörjningen behöver enligt 
Vattenmyndigheten intensifieras.  

2.6.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Det behövs ett utvecklat kunskapsunderlag för att bedöma vattenresurser och konsekvenserna av 
vattenuttag.

För att inte riskera problem med överuttag från mindre ytvattenförekomster anser 
Vattenmyndigheten att förordningen om egenkontroll behöver tillämpas så att den omfattar alla 
verksamheter som påverkar den kvantitativa statusen.  

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. 

                                                
55 SCB, 2004. Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 – med redovisning på vattendistrikt.  
56 Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005, art.nr MI27SM0701, ISSN 1403-8978 
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Det åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner mot vattenuttag och 
exempel på åtgärder framgår av Tabell 14.  

Tabell 14. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter och kommuner mot vattenuttag samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärder och kategori Exempel på fysiska 
åtgärder 

Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

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. 

Framtagande av kartunderlag 

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. 

Datainsamling 

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

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.

Framtagande av underlag och 
strategier 

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 status och god kvantitativ status och 
ett långsiktigt skydd. 

Upprättande av vattenskydds-
områden med föreskrifter 

Åtgärderna har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
vattenuttag 
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Fortsättning av Tabell 14 från föregående sida 

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

Planläggning, prövning 

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
vattenuttag 

Kompletterande åtgärder a   
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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag och 
vägledning 

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. 

Kontroll av vattenuttag och 
vattennivå 

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. 

Utvecklande av 
vattenplaner 

Åtgärderna har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
vattenuttag 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder 
utöver de grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3).

2.6.4 Effekter av åtgärder 

De åtgärder som föreslås förväntas medföra att  

• Den fortsatta kunskapsuppbyggnaden och planeringen kring vattenuttag leder till en 
säkrare bedömning av såväl aktuell vattenstatus som risken för att vattenförekomster inte 
uppnår god status. 

• Förordningen om egenkontroll tillämpas så att den omfattar alla verksamheter som 
påverkar den kvantitativa statusen. Säkerställandet av egenkontrollen leder till att 
mätningar av vattentillgången kommer till stånd i grund- och ytvattenförekomster där 
vattenuttag sker. 

• Kommunerna har utvecklat sin planering och prövning så att användandet av 
vattenresurser hålls på en nivå så att god kvantitativ status uppnås och inte riskerar att 
försämras. Ett kunskapsunderlag samt råd och anvisningar som stöd i denna 
samhällsplanering har utvecklats av Boverket. 
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2.7 Skydd av dricksvatten  
Det är endast ett fåtal av dagens vattentäkter som inte uppnår god kemisk status. Dessa 
vattentäkter är främst påverkade av läckage av växtskyddsmedel och saltvatteninträngning. För 
en mer omfattande beskrivning för skydd av dricksvatten hänvisas till förvaltningsplanen för 
Norra Östersjöns vattendistrikt. 

2.7.1 Genomförda och pågående åtgärder 

För att skydda dricksvattentäkter fastställer länsstyrelsen och kommunen vattenskyddsområden. 
Naturvårdsverket gav år 2003 ut en handbok som vägledning i detta arbete57. Inom ett 
vattenskyddsområde finns bestämmelser som reglerar verksamheter som skulle kunna förorena 
dricksvattnet. Det kan t.ex. röra sig om lagring och hantering av giftiga kemikalier, spridning av 
växtskyddsmedel, schaktning, täkter, bergvärmepumpar, avlopp, petroleumprodukter, transporter 
med farligt gods, lokalisering av industriell verksamhet, gödselspridning, virkesupplag och 
dagvattenhantering. 

Lantbrukare som söker gårdsstöd och miljöersättning måste uppfylla olika tvärvillkor. Vissa av 
dessa regler gäller speciellt för vattenskyddsområden 

• krav på tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde 

• skyddsavstånd vid spridning intill vattentäkter. 

2.7.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

Drygt 30 % av grundvattenförekomsterna (171 st), 7 % av sjöarna (24 st) och 1 % av 
vattendragen (6 st) utgör dricksvattentäkter idag. Åtta av dessa 171 grundvattenförekomster har 
klassats som otillfredsställande med avseende på kemisk status, där rester av växtskyddsmedel 
(7 st) och klorid (3 st) är orsaken58. Enligt riskklassning med en indikativ påverkansmodell59 så 
finns det dock ytterligare 131 grundvattenförekomster som är i riskzonen att inte nå god kemisk 
status till 2015. Riskbedömningen grundar sig på förhöjda mätvärden och potentiell 
påverkansbelastning. Grundvattenförekomsterna ligger i stor utsträckning i direkt anslutning till 
åkermark eller annan intensiv markanvändning. Marken är ofta tagen i anspråk för bebyggelse, 
industrier och kommunikation (vägar, järnvägar etc.). I många fall finns förorenade områden i 
tillrinningsområdet. Detta påverkanstryck medför stor risk för att föroreningar ska spridas till 
grundvattnet.  

Ett fåtal vattentäkter har vattenskyddsområde med föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken och NFS 
2003:16. Övriga vattentäkter har äldre former av vattenskydd eller saknar helt 
vattenskyddsområde. 

                                                
57 Naturvårdsverket, 2003. Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:6. 
58 data från VISS; www.viss.lst.se. 
59 Göran Hansson, 2007. Riskbedömning – Grundvatten. Metodutveckling och nationell analys av 
grundvattenförekomsters potentiella föroreningsbelastning. Internt PM Vattenmyndigheten. 
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2.7.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Vattenmyndigheten konstaterar att huvudmännen för vattenförsörjningen är väl medvetna om vad 
som långsiktigt krävs för att säkerställa kvaliteten men att arbetet går för långsamt. För att 
säkerställa ett bra dricksvatten idag och i framtiden behöver man bland annat se över äldre former 
av vattenskydd och införa vattenskyddsområden där det saknas. Detta för att ställa specifika krav 
på de verksamheter som får bedrivas inom området. Genom att införa och se över skyddsområden 
kan man bidra till att uppnå en god ekologisk, kemisk och kvantitativ status, på samma sätt som 
att en god vattenstatus bidrar till bättre dricksvatten.  

Vattenmyndigheten anser att vattenskyddsområde med föreskrifter med stöd av 
7 kap. miljöbalken och NFS 2003:16 behöver finnas för åtminstone alla allmänna vattentäkter, 
för att uppfylla kraven om erforderligt skydd (artikel 7) i ramdirektivet för vatten. I undantagsfall, 
t ex vattentäkter med liten föroreningsrisk och som endast försörjer ett mindre antal personer, kan 
dock tillräckligt skydd tillgodoses även med föreskrifter utformade med stöd av 
9 kap. miljöbalken. När det gäller större enskilda vattentäkter (samfälligheter, turistanläggningar 
och liknande) får lämpliga skyddsformer avgöras från fall till fall. Vattenskyddsområden och 
föreskrifter som tillkommit med stöd av Vattenlagen (1983:291) eller äldre lagstiftning anses 
kräva en översyn med hänsyn till förändringar av markanvändning med mera i 
tillrinningsområdet och behovet av säkrare underlag för bestämning av tillrinningsområde och 
påverkansbedömning. Äldre former av vattenskydd kan efter utredning godtas om behov av 
revidering inte föreligger.  

Ett bra skydd för vattenförsörjningen kännetecknas också av att det finns reservvattenberedskap 
och att huvudmännen har planerat och säkerställt den långsiktiga vattenförsörjningen, baserat på 
exempelvis en vattenförsörjningsplan. 

De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner för skydd av 
dricksvatten och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 15. 
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Tabell 15. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter och kommuner för skydd av dricksvatten samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärder och kategori Exempel på fysiska 
åtgärder 

Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

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. 

Framtagande av underlag 

Åtgärden har inte 
konsekvensanalysera
ts med avseende på 
skydd av 
dricksvatten 

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. 

Framtagande av 
information 

Framtagande av data 
via fältinventering 
och analys av 
befintlig data 
(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. 

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

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 

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på skydd 
av dricksvatten 
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Fortsättning av Tabell 15 från föregående sida 

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 status och god kvantitativ status och 
ett långsiktigt skydd. 

Upprättande av 
vattenskyddsområden 
med föreskrifter 

Upprätta 
vattenskyddsområde 
för vattentäkter 
(administrativ kostnad) 

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

Planläggning, prövning 

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på skydd av 
dricksvatten 

Kompletterande åtgärder a   
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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag och 
vägledning 

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. 

Vägledning 

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på skydd av 
dricksvatten 

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.

Framtagande av 
underlag, samt 
föreskrift 

Framtagande av 
underlag, samt 
föreskrift 
(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. 

Vatten och 
avloppsvattenplaner 

Åtgärden har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på skydd 
av dricksvatten 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3).
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2.7.4 Effekter av åtgärder 

De åtgärder som föreslås för skydd av dricksvatten förväntas medföra att  

• Vatten- och avloppsplaner med långsiktiga vattenförsörjningsplaner som också 
inbegriper reservvattenberedskap har tagits fram i alla kommuner.  

• Kommunala dricksvattentäkter får vattenskyddsområden med föreskrifter som 
överensstämmer med kraven i miljöbalken. 

• Alla dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 
10 m3/dag har ett långsiktigt skydd. Det finns även en större samlad kunskap om dessa 
vattentäkter. 

• Ett hydrogeologiskt kartunderlag för såväl grundvatten som utbytet mellan yt- och 
grundvatten tas fram. 

2.8 Ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten  
Påverkan av klorid i grundvatten är liten i Norra Östersjöns vattendistrikt och för ammonium, 
nitrat samt sulfat finns inga uppmätta förhöjda halter. Förhöjda halter av ammonium och nitrat 
kan vara en indikation på föroreningar från avloppsvatten eller gödsel och nitrat kan vid höga 
koncentrationer var toxiskt. Höga sulfathalter kan ge smakproblem för dricksvatten och orsaka 
diarré hos känsliga barn. Höga kloridhalter kan bland annat bero på inträngning av saltvatten eller 
från saltning av vägar, och kan vid vattenuttag orsaka förhöjd korrosion och ge dricksvatten salt 
smak.  

2.8.1 Genomförda och pågående åtgärder 

För de grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkter beskrivs genomförda och pågående 
åtgärder under rubriken skydd av dricksvatten. För påverkan av nitrat och ammonium beskrivs 
genomförda och pågående åtgärder dessutom under rubriken Övergödning där åtgärder för 
minskad påverkan från jordbruksmark och enskilda avlopp har störst betydelse.  

2.8.2 Åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna 

Endast tre av vattendistriktets 529 grundvattenförekomster uppnår inte god kemisk status med 
avseende på klorid. Ammonium, nitrat och sulfat har däremot inte uppmätts i koncentrationer 
som överskrider gränsvärdena för god kemisk status.

Antalet grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status 2015 med avseende på 
ammonium är 2 st, sulfat 4 st och klorid 32 st. Riskbedömningen grundar sig på uppmätta halter 
som överstiger “utgångspunkt för att vända trend.”60  

                                                
60 SGU föreskrift 2008:2; www.viss.lst.se, 2009-11-29. 
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2.8.3 Åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna 

Vattenmyndigheten föreslår inga ytterligare åtgärder utan bedömer att de åtgärder som är 
beskrivna under rubrikerna övergödning, vattenuttag och skydd av dricksvatten är tillräckliga. 

2.8.4 Effekter av åtgärder 

De åtgärder som föreslås under rubrikerna övergödning, vattenuttag och skydd av dricksvatten 
förväntas medföra att  

• Kommunala dricksvattentäkter får vattenskyddsområden med föreskrifter som 
överensstämmer med kraven i miljöbalken. 

• Förordningen om egenkontroll tillämpas så att den omfattar alla verksamheter som 
påverkar den kvantitativa statusen. Säkerställandet av egenkontrollen leder till att 
mätningar av vattentillgången kommer till stånd i grund- och ytvattenförekomster där 
vattenuttag sker. 

• Kommunerna har utvecklat sin planering och prövning så att användandet av 
vattenresurser hålls på en nivå så att god kvantitativ status uppnås och inte riskerar att 
försämras. Ett kunskapsunderlag samt råd och anvisningar som stöd i denna 
samhällsplanering har utvecklats av Boverket. 

• Kunskapsunderlag för att hantera och rena dagvatten har tagits fram eller förbättrats. 
Olika typer av reningsanläggningar har kommit på plats.  

• Styrmedel som syftar till att ytterligare minska läckaget av kväve från jordbruksmark har 
antagits och riktad rådgivning som ger möjlighet till platsspecifika åtgärder är igång.  

2.9 Klimatförändringar  

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 och ökat läckage av miljögifter, problem med 
vattenuttag och dricksvatten samt förändrade ekosystem.  

2.9.1 Genomförda och pågående åtgärder 

Utredning och kunskapshöjande 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. Några av dessa som 
speciellt berör Norra Östersjöns vattendistrikt är 

• utredning av konsekvenser av översvämningar samt tänkbara åtgärder för Mälaren, 
Hjälmaren och Vänern. Rapporten analyserar bland annat konsekvensen av bräddning av 
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avloppsvatten, förorening av dricksvattentäkter samt ökat läckage av miljögifter från 
förorenad mark.61

• klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem - underlagsrapport till 
Klimat- och sårbarhetsutredningen från Svenskt Vatten 

• dricksvattenförsörjning i förändrat klimat - underlagsrapport till Klimat- och 
sårbarhetsutredningen från Svenskt Vatten 

• framtagande av ny höjddatabas av Lantmäteriet62

• analys av klimatförändringens påverkan på regionala vattenflöden och 
översvämningsrisker63

• kartläggning av klimatets påverkan på bland annat bräddning och funktion vid 
reningsverk, påverkan på vattentäkter samt risk för skred i Örebro län64  

• kartläggning av en eventuellt ökad nederbörds effekt på utlakning av koppar från 
koppartak, kartläggning av översvämningars effekt på utlakning av förorenande ämnen, 
belysning av effekter av förändrade grundvattennivåer, ökad temperatur med mera.65

2.9.2 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. 

2.9.3 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 
tänkbara effekter av framtida klimatförändringar tas i beaktande. Egenkontrollprogram och 
mätprogram kan också behöva utvecklas så att beräkning och uppföljning av förändringar av 
klimat och vattenresurser med betydelsen för den kvantitativa, ekologiska och kemiska statusen 
blir möjlig. 

                                                
61 Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- 
och sårbarhetsutredningen. 2006. SOU 2006:94. 
62 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=15128 (besökt 2009-12-13) 
63 M. Meier m.fl. 2006. Climate change scenario simulations of wind, sea level, and river discharge in the 
Baltic Sea and Lake Mälaren region – a dynamical downscaling approach from global to local scales. 
Reports Meteorology and Climatology No 109. SMHI. 
64 Länsstyrelsen Örebro län, 2006. Översvämning i Hjälmaren, Svartån och arbogaån – inventering och 
konsekvenser. Diarienr 451-03895-2006. 
65 Stockholms stad, 2007. Effekter på markföroreningar av ett förändrat klimat. Handlingsplan mot 
växthusgaser. www.stockholm.se/KlimatMiljo/Klimat/Det-har-gor-vi/Rapporter/ 
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De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner som rör 
klimatförändringar och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 16. 

Tabell 16. Koppling mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter och kommuner som rör klimatförändringar samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärder och kategori 
Exempel på fysiska 
åtgärder 

Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

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. 

Framtagande av 
kartunderlag 

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. 

Framtagande av 
information 

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

24. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
behöver ta fram hydrologisk information på 
vattenförekomstnivå med relevans för 
vattenförvaltningens behov.  

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  

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. 

Upprättande av 
vattenskyddsområden  

Åtgärderna har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
klimatförändringar 
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Fortsättning av Tabell 16 från föregående sida 

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. 

Upprättande av 
vattenskyddsområden 
med föreskrifter 

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

Planläggning, prövning 

Åtgärderna har inte 
konsekvensanalyserats med 
avseende på 
klimatförändringar 

Kompletterande åtgärder a

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag och 
vägledning 

Åtgärderna har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
klimatförändringar 

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

Utveckling av 
beräkningsmetoder och 
framtagande av data 
(administrativa 
kostnader) 

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. 

Vatten och 
avloppsvattenplaner 

Åtgärderna har inte 
konsekvensanalyserats 
med avseende på 
klimatförändringar 

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder 
utöver de grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 

2.9.4 Effekter av åtgärder 

De åtgärder som föreslås förväntas medföra att  

• Ett bättre kunskapsunderlag angående klimatförändringarnas effekter på hydrologin på 
regional nivå har tagits fram.  

• Översikts- och detaljplaner har börjat anpassas så att tänkbara effekter av framtida 
klimatförändringar, som översvämningar och torka, tas i beaktande.  

• Egenkontrollprogram och mätprogram har utvecklats så att beräkning och uppföljning av 
förändringar av klimat och vattenresurser blir möjlig. 
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2.10 Övriga åtgärder 

 
Vattenmyndigheten ska ta fram en interimsrapport över vattenförvaltningsarbetet under 2012, 
varför en successiv uppföljning av arbetet är nödvändig. Vattenmyndigheten ska även ta fram 
underlag inför det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och göra en revision av kartläggning, 
övervakning, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Arbetet kräver en 
fortsatt dialog med berörda myndigheter och kommuner samt fortsatt insamling av relevanta 
underlag. Utvecklingen av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska beskrivas i rapporteringen 
om åtgärdsarbetet. 
 
De åtgärder som Vattenmyndigheten riktar till myndigheter och kommuner för övriga åtgärder 
och exempel på fysiska åtgärder framgår av Tabell 17. 
 
 

2.10.4 Effekter av åtgärder 

De åtgärder som föreslås förväntas medföra att  

• Rapportering till Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt av genomförda 
åtgärder sker på utsatt datum. 

• All relevant miljöövervakningsdata finns och är tillgänglig på ett sådant sätt att 
bedömingar av vattenkvalitet för yt- och grundvatten samt samhällsekonomiska analyser 
kan göras på bästa sätt. 

• Samhällsekonomisk statistik finns tillgänglig på avrinningsområdesnivå.  
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Tabell 17. Kopplingen mellan de åtgärder som Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt riktar till 
myndigheter och kommuner för övriga åtgärder och samt exempel på fysiska åtgärder  

Åtgärder och kategori Exempel på fysiska åtgärder 
Konsekvensanalyserade 
åtgärder 

Grundläggande åtgärder a

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. 

Framtagande av 
kunskapsunderlag 

Framtagande av data via 
fältinventering och 
analys av befintlig data 
(administrativa 
kostnader)  

Kompletterande åtgärder a

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 

Beskrivning av åtgärdsarbete 

Rapporteringsunderlag till 
Naturvårdsverket (EU) 

Utveckling av verktyg 
för rapportering  

Samverkan mellan 
berörda myndigheter och 
kommuner 

Årlig rapportering 

(samtliga är 
administrativa 
kostnader) 

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.  

Statusklassificering  

Uppföljning av åtgärder och 
Miljökvalitetsnormer 

Utveckling av 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. 

Statusklassificering  

Nationell och internationell 
rapportering 

Utveckling systemet 
med datavärdar 
(administrativ kostnad) 

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

Ekonomisk analys 

Nationell och internationell 
rapportering 

Bearbetning av statistik 
(administrativ kostnad)  

a Med grundläggande åtgärder avses de minimikrav som ska uppfyllas och med kompletterande avses åtgärder utöver de 
grundläggande för att säkerställa att miljökvalitetsnormen uppfylls (se Kap. 4.3). 
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3 Konsekvensanalys  

Syftet med konsekvensanalysen är att skapa en bild av vilka kostnader och nyttor som behövs för 
att genomföra åtgärdsprogrammet och relatera dessa till den utveckling av miljötillståndet som 
kan förväntas om inget åtgärdsprogram genomförs, det så kallade nollalternativet. 
Konsekvensanalysen beskriver de samhällsekonomiska effekter som åtgärdsprogrammet innebär 
för samhället i stort och hur dessa påverkar enskilda intressen. För att nå miljökvalitetsnormerna, 
studeras de åtgärder som krävs för att genomföra de fysiska åtgärder som behövs, styrmedel, 
liksom åtgärdsprogrammets fördelningseffekter. Konsekvensanalysen innehåller såväl de 
miljömässiga som de ekonomiska konsekvenserna av åtgärder.66  

När det gäller effekterna av åtgärdsprogrammet har Vattenmyndigheten avstått från att värdera 
miljönyttorna i ekonomiskt värde, istället har en kvalitativ bedömning/skattning skett. De 
föreslagna åtgärderna är uppdelade efter miljöproblemområdena. Konsekvensanalysen innehåller 
kostnader för föreslagna fysiska åtgärder och administrativa kostnader samt ger en kvalitativ 
beskrivning av de nyttor som förväntas uppstå som ett resultat av åtgärdsprogrammet. Den valda 
metoden bedöms ge en god bild av den totala kostnaden för genomförandet av 
åtgärdsprogrammet inom olika problemområden, samt den relativa betydelsen av förväntade 
nyttor. Konsekvensanalysen ger däremot inget entydigt svar på frågan om åtgärdsprogrammet är 
samhällsekonomiskt lönsamt. För att besvara den frågan måste kostnaden för åtgärdsprogrammet 
mätas med en måttstock som förutsätter en klar definition av begreppet orimliga kostnader som 
diskuteras bland annat i Naturvårdsverkets vägledning om undantag enligt VFF.67 Under 
respektive miljöproblemområde beskrivs såväl nollalternativet som de föreslagna åtgärderna 
kompletterat med uppskattade kostnader.  

3.1 Försurning  

3.1.1 Nollalternativ 

Det som påverkar utvecklingen av försurningen och dess effekter på vattenmiljön fram till år 
2015 är främst utsläppen från internationell sjöfart, uttaget av biomassa från skogen, utsläppen av 
svavel- och kväveoxider från nationella och internationella källor samt omfattningen av 
kalkningsverksamheten.68  

Den internationella sjöfarten antas öka kraftigt i Europa, men det pågår samtidigt ett arbete inom 
bland annat IMO (International Maritime Organization) och EU med att få till stånd skärpta krav 
med avseende på utsläpp av svavel- och kväveoxider från fartyg. Försurningen av skogsmark 
ökar om uttaget av skogsbiomassa fortsätter att öka. De nationella utsläppen av svavel- och 
kväveoxider kan antas fortsätta minska som en följd av förbättrad rening i förbrännings- och 
industrianläggningar samt minskade utsläpp från vägtrafiken. Pågående och fortsatt arbete med 
det nationella miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning kan delvis bidra till viss minskning av 

                                                
66 Naturvårdsverket, 2008. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder. Handbok 2008:4. 
67 Remissversion 2008-07-18, Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen – Mindre stränga 
kvalitetskrav och tidsfrister samt statusförsämring. Naturvårdsverket, 2008.   
68 Naturvårdsverket, 2007. Bara naturlig försurning. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
miljömålsarbetet. Rapport 5766. 
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försurande utsläpp. Detta gäller främst arbetet inom internationella avtal som bidrar till minskat 
nedfall från andra länder.  

Den pågående kalkningsverksamheten69 kommer sannolikt att fortsätta i samma omfattning eller 
minska något om påverkan minskar.  

3.1.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

Kalkningsverksamhet tillsammans med biologisk återställning av sjöar och vattendrag är de 
åtgärder som bedöms vara bäst lämpade för att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

3.1.3 Kostnader och nyttor 

Kalkningsverksamheten finansieras huvudsakligen med statliga medel. Naturvårdsverket har i 
uppdrag att fördela statsbidraget så att det räcker till fortsatt kalkning i områden med hotade arter, 
eller med ett stort allmänintresse i övrigt.70 Av Tabell 18 framgår de direkta kostnader och de 
sidoeffekter som är förknippade med kalkningsverksamheten. Sidoeffekterna har inte kostnads-
uppskattats men en ungefärlig värdering har genomförts med en skala på -3 (---) till +3 (+++). 

Tabell 18. Kostnader och nyttor av kalkning och biologisk återställning 

Åtgärd / kostnadspost 
Direkta kostnader 
(tkr/år) 

Kalkning  4 300 
Biologisk återställning  400 
Effektuppföljning 900 
Administrativa kostnader       300a

Totalt  5 800 

 Åtgärd Direkta nyttor Effekt 

Pågående kalkningsverksamhet Bibehållna habitat +++

Åtgärd 
Indirekta kostnader och nyttor 
(icke-monetariserade sidoeffekter)  

Effekt 

Avgiftar vattnet från aluminium  ++ 
Påverkan på oligotrofa sjöar  - 
Förändringar av planktonsamhället - 
Gynnande för hotade arter ++ 

Kalkningsverksamhet 

a För administrativa kostnader se bilaga 1.2. 

                                                
69 Nationell policy och strategi för verksamheten är beskriven i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om kalkning av sjöar och vattendrag NFS 2001:18 samt i handböckerna 99:4 för biologisk återställning 
i kalkade vatten och 2002:1 för kalkning av sjöar och vattendrag. 
70 Kalkningsverksamhetens framtida inriktning och prioriteringar beskrivs i Naturvårdsverkets nationella 
kalkningsplan, 2000-2009 
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Kalkningen har positiva såväl som negativa konsekvenser. Till de positiva konsekvenserna hör att 
försurningskänsliga arter kan återkomma till tidigare försurade vatten. Bland dessa finns hotade 
arter såsom flodpärlmussla, flodkräfta och havsöring. Kalkning kan alltså även vara en insats för 
hotade arter. Indirekt ger kalkningen även positiva effekter för icke vattenlevande arter såsom 
vissa fåglar och utter då dessa har försurningskänsliga arter som föda. 

På den negativa sidan finns att kalkningen även påverkar vitmossor och levermossor som i regel 
försvinner från de kalkade områdena. Spridning av kalk med helikopter kan även påverka lavar 
negativt då kalken kan driva med vinden och hamna direkt på lavarna. Överdosering av kalk kan 
leda till sedimentation och grumling men även till att arter som gynnas av höga pH-värden 
konkurrerar ut mer surhetståliga arter. 

3.1.4 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). 

Befintliga styrmedel när det gäller utsläpp av försurande ämnen återfinns i och med krav på 
förhandsprövning samt reglering och krav på egenkontroll främst i miljöbalken (SFS 1998:808) 
och Förordning om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899) (införandet av IPPC-direktivet.) 
Enligt 2 kap. 8 § miljöbalken gäller principen om att förorenaren betalar.  

De åtgärder som Vattenmyndigheten föreslår innebära en justering av prioriteringen av 
kalkningsverksamheten så att det säkerställs att de miljökvalitetsnormer som har föreskrivits för 
vattendistriktets vattenförekomster uppfylls.

3.2 Övergödning  

3.2.1 Nollalternativ 

Jordbrukssektorn - Läckage av fosfor och kväve från jordbrukssektorn har inte minskat märkbart 
trots ett omfattande nationellt arbete och ekonomiska stöd riktade till att minska 
växtnäringsförlusterna. För Norra Östersjöns vattendistrikt minskade de beräknade förlusterna av 
fosfor med ca 5 % mellan 1995 och 2005. De beräknade förlusterna av kväve ökade med drygt 
5 % mellan 1995 och 2005 och med knappt 15 % mellan 2000 och 2005.71 Dessa beräknade 
förändringar är relativt osäkra och mätningar inom miljöövervakningsprogrammen för 
jordbruksmark och i jordbruksdominerade vattendrag kan inte heller påvisa några tydliga 
förändringar av förlusterna från jordbruksmark.72, 73, 74

                                                
71 Opublicerade data från miljömålsuppföljningen Ingen övergödning. 
72 Ulén B. och Fölster J. 2005. Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag. 
Ekohydrologi 84, SLU, Inst. för markvetenskap.  
73 Johansson, G. och Gustafson, A. 2009. Observationsfält på åkermark. Teknisk rapport 129. SLU, 
Institutionen för Mark och miljö. 
74 Stjernman Forsberg L. m.fl. 2009. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 
2007/2008. Ekohydrologi 112. SLU, Institutionen för Mark och miljö.  
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Enligt en utredning utförd av Jordbruksverket kan en ökad produktivitet och ett effektivare 
jordbruk leda till minskade förluster av fosfor och kväve.75 En utveckling mot ökad odling av 
bioenergi på jordbruksmark kan däremot leda till ökade förluster.  

Skogen och skogsbruket – Oförändrad påverkan på förlusterna av fosfor och kväve förväntas 
under perioden fram till 2015.  

Industrisektorn – Inom Norra Östersjöns vattendistrikt finns relativt få industrier som har 
betydande utsläpp av kväve och fosfor. Mellan år 2000 och 2006 minskade fosforutsläppen med 
ca 30 % och kväveutsläppen med drygt 40 %.76  Enligt SCB:s prognos till 2015 förutspås en 
tillväxt i produktionsvärde inom industrisektorn på mellan 5 % och 40 %. Om denna tillväxt inte 
möts av motsvarade effektivisering eller förbättrad rening är det möjligt att utsläppen från denna 
sektor kommer att öka. 

Kommunala avloppsreningsverk - Utsläppen från avloppsreningsverken i Norra Östersjöns 
vattendistrikt minskade med 20 % för fosfor och med 35 % för kväve mellan 1995 och 2006.76 
Det finns avloppsreningsverk, som omfattas av krav på kväverening enligt miljöbalken (EU:s 
avloppsdirektiv) och som inte infört kväverening. Om åtgärder skulle genomföras i enlighet med 
gällande lagstiftning så skulle kvävebelastningen minska medan fosforbelastningen inte skulle 
förändras nämnvärt. Tillförseln av fosfor och kväve till avloppsreningsverken följer 
befolkningstillväxten. Eftersom befolkningen förväntas öka med ca 5 % under perioden 2008-
2015 kommer tillförseln också att öka. Denna tillväxt kommer sannolikt inte att mötas av 
motsvarande effektivisering och förbättrad rening.  

Enskilda avlopp – Utsläppen från enskilda avlopp i Norra Östersjöns vattendistrikt ökade med 
drygt 5 % för både fosfor och kväve mellan 2000 och 2006.76 Under den kommande perioden kan 
belastningen förväntas öka ytterligare på grund av en prognostiserad befolkningsökning med 5 %. 
Denna ökning kan dock komma att motverkas på grund av en utökad tillsyn och utbyggnad av de 
kommunala VA-ledningsnäten samt förbud mot fosfor i tvätt- och diskmedel.  

Atmosfäriskt nedfall - Nedfallet över Norra Östersjöns vattendistrikt ökade med 4 % för fosfor 
och 3 % för kväve mellan 1995 och 2006.76 På grund av en ökad tillväxt inom transportkrävande 
sektorer förväntas nedfallet av kväve att fortsätta öka.  

Totalt sett kan fosfortillförseln till vatten inte förväntas minska nämnvärt till 2015. Som en följd 
av kraven på kväverening av avloppsvatten kan dock kvävetillförseln förväntas minska.  

 

3.2.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

För att minska belastningen av närsalter krävs åtgärder främst inom sektorerna jordbruk, 
avloppsreningsverk, enskilda avlopp, industri, dagvatten och skogsbruk. Många olika typer av 
åtgärder behöver genomföras och ha en måluppfyllelse på ca 25 % reduktion av antropogent 
fosfor för att god ekologisk status med avseende på övergödning ska nås. Kunskapsunderlaget om 
åtgärdernas effektivitet behöver också förbättras. Flera forsknings- och pilotprojekt har nyligen 
påbörjats som handlar om fosforförluster från åkermark och motåtgärder. Det finns också 
oklarheter i kopplingen mellan förluster från olika källor och deras betydelse för den biologiska 
responsen på sjöar och vattendrag. Biotillgänglighet och utsläppens fördelning över året kan ha 
betydelse för vilka åtgärder som är kostnadseffektiva och bör prioriteras. Utförligare 

                                                 
75 Norell, B. 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020 – en framtidsstudie. 
Rapport 2007:7. Jordbruksverket. 
76 Opublicerade data från miljömålsuppföljningen Ingen övergödning. 
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beskrivningar av beräkningar av åtgärdsbehov, effekter av åtgärder och kostnader framgår av 
Bilaga 1.2. 

Inom jordbruket behövs ett antal åtgärder mot läckage av näringsämnen. Effekten av de enskilda 
åtgärderna varierar beroende på naturliga förutsättningar som exempelvis jordart och markens 
lutning samt lokala variationer betingade av nuvarande och historiska odlingssystem och 
vattenförhållanden.  

Som framgår av kapitel 2.2.3 finns det en mängd åtgärder som kan minska läckaget av fosfor och 
kväve från jordbruket. Av dessa har dammar för fosforavskiljning, våtmarker och skyddszoner 
valts ut för konsekvensanalys. Orsaken till detta är att de bedöms kunna tillämpas för stora arealer 
vilket leder till betydande effekt samt att det är möjligt att uppskatta kostnad och reningseffekt, 
och de kan, genom anpassningar av lagstiftning och/eller ekonomiska stöd, genomföras med liten 
tidsfördröjning. Den antagna omfattningen, uppskattad effekt och kostnadseffektivitet för dessa 
framgår av bilaga 1.2.  

Inom skogsbruket kan motsvarande fysiska åtgärder för att minska läckage av näringsämnen, som 
i jordbruket, behöva genomföras. Det handlar bland annat om anläggande av kantzoner och att 
minska skador i samband med avverkning och skötsel. En konsekvensanalys av anläggandet av 
kantzoner kommer att utföras av Skogsstyrelsen under 2010. 

Avloppsreningsverken behöver uppskattningsvis minska utsläppen av fosfor med mellan 35 och 
50 % och kväve med mellan 50 och 70 %. Kostnadsuppskattningarna i konsekvensanalysen 
baserar sig på reningsmetoder som till exempel ökad dosering av fällningskemikalie, installation 
av slutfilter och efterpolering i våtmark. För kväve har konsekvensanalysen baserats på bakteriell 
rening samt efterpolering i våtmark.  

Industrins utsläpp utgör i vissa av vattendistriktets avrinningsområden en betydande del av 
påverkan. Eftersom industri är ett vitt begrepp är det inte möjligt att specificera de åtgärder som 
skulle behöva vidtas för att minska utsläppen av fosfor och kväve, utan åtgärderna behöver ses 
över per anläggning i förhållande till statusen i de vattenförekomster som påverkas. För 
konsekvensanalysen har reningen av fosfor och kväve generellt antagits kunna ske med samma 
teknik som för avloppsreningsverk. 

De enskilda avloppens utsläpp av fosfor behöver reduceras med mellan 25 och 40 %. För 
enskilda avlopp finns det en många olika tekniker att tillgå. De tekniker som konsekvensanalysen 
baseras på är installation av markbädd och eller P-filter efter befintligt slamfilter .   

3.2.3 Kostnader och nyttor 

Av Tabell 19 framgår de direkta kostnader och de sidoeffekter som är förknippade med åtgärder 
för att reducera tillförseln av fosfor och kväve till vatten.  Sidoeffekterna har inte 
kostnadsuppskattats men en ungefärlig värdering har genomförts med en skala från -3 (---) till +3 
(+++). För mer detaljerade beräkningar av kostnader hänvisas till bilaga 1.2. och bilaga 2. 
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Tabell 19. Kostnader och nyttor av minskad tillförsel av fosfor och kväve 

Åtgärd / kostnadspost Direkta kostnader (tkr/år)
Jordbruk  175 000  (120 000 – 230 000) 
Kommunala ARV  255 000  (200 000 – 310 000) 
Industri  21 000  (18 000 – 26 000) 
Enskilda avlopp  119 000  (84 000 – 140 000) 
Administrativa kostn.  154 000  (120 000 – 189 000) 
Summa kostnader   724 000  (545 000 – 896 000) 

Effekt (kg/år)
Fosfor Kväve 

Direkta nyttor 

Jordbruk Rening av fosfor och kväve 45 000 107 000 
Kommunala ARV Rening av fosfor och kväve 34 000 2 500 000 
Industri Rening av fosfor och kväve 3 900 150 000 
Enskilda avlopp Rening av fosfor och kväve 17 000 90 000 
Summa Rening av fosfor och kväve 100 000 2 800 000 

Indirekta kostnader och nyttor Effekt
Biologisk mångfald ++ 
Rekreation och friluftsliv ++ 
Minskning av miljögifter ++ 
Minskad smittspridning ++ 
Minskad variation i närsaltflöde + 

 Minskad rening vid vattenverk + 
 Minskad luktolägenhet + 
 Ökade transporter - 
 Ökad energianvändning - 
 Brukningshinder - 
 Metangasutsläpp -- 

3.2.4 Styrmedel, befintliga och nya 

Jordbruk

De styrmedel som används idag för att minska förlusterna av fosfor och kväve till vatten från 
jordbruket är regleringar, skatter77, samt ekonomiska stöd och information. Indirekta åtgärder har 
också blivit effekten av utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken i EU (CAP). 

Eftersom förlusterna av framför allt fosfor från jordbruksmark står för en stor del av 
övergödningen i vattendistriktets inlandsvatten behöver styrmedel utformas så att omfattande 
åtgärder kan komma till stånd. Det kan vara obligatoriska gräsbevuxna skyddszoner och rening 
av dräneringsvatten, ökade stöd samt riktad miljörådgivning. Dessutom kan ökad tillsyn, 
egenkontroll och omprövningar av befintliga tillstånd vara nödvändiga åtgärder. 

                                                
77 Det finns idag en skatt på kväve i handelsgödsel och en avgift på kadmium i fosforgödselmedel. Dessa 
kommer emellertid att tas bort från och med 2010. 
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Skogsbruk 

För att minska påverkan på vatten från skogsbruket har främst regleringar och information 
använts. De åtgärder som Vattenmyndigheten föreslår inom skogsbruket är bland annat 
anläggande av kantzoner intill vattendrag, sjöar och kustvatten. För detta behöver föreskrifter 
eller andra styrmedel utvecklas. Dessutom föreslås en utökad tillsyn och egenkontroll. 

Enskilda avlopp

Utsläppen av fosfor och kväve från enskilda avlopp reglerades 1969 genom miljöskyddslagen, 
och sedan 1999 av miljöbalken. För att minska övergödningspåverkan finns förbud mot fosfor i 
tvättmedel och motsvarande förbud för enskilt bruk av maskindiskmedel kommer troligen att 
införas 2011. Ett skatteavdrag finns också för att stimulera utbyggnaden av reningen för enskilda 
avlopp. 

Vattenmyndigheten förordar en skärpning av de befintliga kraven på enskilda avlopp. Högre krav 
ska ställas på utsläppsnivåer i anslutning till vattenförekomster som ej uppnår, eller riskerar att ej 
uppnå, god ekologisk status på grund av övergödning. Dessutom föreslås en utökad tillsyn. 

Kommunala avloppsreningsverk

Utsläppsnivåer av näringsämnen från avloppsreningsverk regleras genom länsstyrelsernas 
tillståndsprövning. Åtgärdsprogrammen kan leda till omprövning av tillstånd för att tillgodose de 
krav som ställs genom miljökvalitetsnormerna.  

Distribution av dricksvatten samt insamling och rening av avloppsvatten finansieras idag genom 
de kommunala vattenavgifterna. Genom dessa har man i det närmaste full finansiell 
kostnadstäckning, d.v.s. vattenavgifterna täcker finansieringen av drifts- och 
investeringskostnader. För att full kostnadstäckning ska uppnås måste även priset på 
dricksvatten/avloppstjänster återspegla miljökostnaden för vattenuttag och utsläpp av 
näringsämnen.  

Industri

Utsläpp av fosfor och kväve från industri regleras på samma sätt som för avloppsreningsverken 
genom länsstyrelsernas och kommunernas tillståndsprövning. För tillståndspliktiga anläggningar 
kan kraven inom åtgärdsprogrammet leda till omprövningar av tillstånd för att uppfylla kraven 
som ställs genom miljökvalitetsnormerna. 

Dagvatten

Införandet av lagen om allmänna vattentjänster innebär att miljöhänsyn fått större betydelse för 
rening av dagvatten. Lagen medför att dagvattenfrågan tydligare är en utgångspunkt för åtgärder 
inom VA-verksamhetsområdena.  

Vattenmyndigheten ser behov av nya styrmedel bland annat i form av utvecklandet av 
kommunala vatten- och avloppsvattenplaner för bättre hantering av dagvatten och utveckling av 
kommunal planläggning samt prövning och tillsyn så att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.  
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Sammanfattning övergödning

Förutom de styrmedel som används idag kan en komplettering med andra styrmedel av typen 
handel med utsläppsrätter för näringsämnen eller avgiftssystem att behöva införas. 
Förutsättningarna för båda dessa styrmedel är för närvarande under utredning.78, 79

3.3 Miljögifter 

3.3.1 Nollalternativ 

Det saknas fortfarande kunskap om hur kemikalier och föroreningar påverkar vattenmiljön och 
riskerna är därför svåra att begränsa. 

Med den prognostiserade utvecklingen för berörda branscher förutses utsläppen av miljögifter 
öka under perioden fram till 2015. Arbetet med att minska påverkan från miljögifter sker bland 
annat genom efterbehandling av förorenad mark (EBH) som pågår inom miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. När det gäller kvicksilver är det oklart hur frigöring från skogsmark kan komma att 
ske om skogsavverkning ökar. Växtskyddsmedel förekommer i flera jordbrukspåverkade vatten 
och någon förändring kommer troligen inte att ske till 2015. 

Ett i övrigt brett åtgärdsarbete med avseende på kemikalier kan motverka en negativ utveckling. 
Som exempel kommer hanteringen av produktionscykeln att förbättras i och med EU:s nya 
kemikalieförordning, REACH. Särskilt farliga ämnen kommer inte att få användas utan tillstånd. 
REACH trädde i kraft den 1 juni 2007. 

Det sker en teknisk utveckling som till viss del kommer att motverka eventuella ökade utsläpp på 
grund av framtida tillväxtökningar inom branscher som har betydelse för hantering, utsläpp och 
läckage av miljögifter.  

3.3.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

De åtgärder som konsekvensanalyserats och som bedöms vara mest kostnadseffektiva för att få en 
bättre bild av miljögifters förekomst och spridning i vattenmiljön är framtagande av 
kunskapsunderlag i form av mätdata och analys (t.ex. livscykelsanalys, riskanalys) samt 
informationsspridning. I de fall det finns uppgifter om föroreningarnas omfattning och källa, 
föreslås fortsatta åtgärder enligt befintlig lagstiftning (t.ex. efterbehandling av förorenad mark, 
minskade utsläpp eller säkrare kemikaliehantering). Dagvattendammar för rening av dagvatten är 
ytterligare en konsekvensanalyserad åtgärd för att motverka ytterligare spridning av miljögifter. 

3.3.3 Kostnader och nyttor 

Av Tabell 20 framgår de direkta kostnader och de sidoeffekter som är förknippade med åtgärder 
för att reducera tillförseln av miljögifter till vatten. Att minska förekomsten av miljögifter har 
övervägande positiva konsekvenser för samhället. Vatten fritt från miljögifter ger oss bättre och 

                                                
78 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11219/a/118081 (2009-12-13). 
79 http://www.naturvardsverket.se/upload/30_global_meny/03_om_oss/Regleringsbrev09.pdf (2009-12-13) 
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säkrare dricksvatten och färre hälsorisker. Det kan även bidra till ökad biologisk mångfald då 
arter kan återkolonisera tidigare förorenade områden. Mark som efterbehandlats kan få nya 
användningsområden t.ex. för bostäder. 

På den negativa sidan finns att 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. Vid sanering av mark kan även 
tillfälligt negativa effekter uppkomma, till exempel vid muddring, då grumling kan försämra 
miljön för fiskar och andra vattenlevande organismer. Detta problem kan dock minimeras genom 
att åtgärden genomförs med rätt metod och vid rätt tidpunkt på året. 

Tabell 20. Kostnader och nyttor av åtgärder mot miljögifter

Åtgärd / kostnadspost Direkta kostnader (tkr/år) 

Utredning, screening av miljögifter  900              (700 – 1 200) 
Sanering och efterbehandling av mark  33 000  (15 000 – 57 000)  
Rening i dagvattendammar 1 800         (1 200 – 2300) 
Administrativa kostnader 3 300        (2 500 – 3 600) 

Totalt  39 000  (18 000 - 64 000) 

Åtgärd / kostnadspost Direkta nyttor 

Skydd av grund- och dricksvatten +++ Utredning, screening av miljögifter. 
Sanering och efterbehandling av mark. 
Förbättrad rening 

Biologisk mångfald ++ 

Åtgärd / kostnadspost Indirekta kostnader och nyttor 

Möjlighet till etablering av nya 
verksamheter/bostäder  

++ Utredning, screening av miljögifter 

Sanering och efterbehandling av mark 

Förbättrad rening Risk för tillfällig försämring av 
livsmiljöför vissa arter 

(-) 

3.3.4 Styrmedel, befintliga och nya 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet krävs 
tillstånd för att driva verksamheter som med sina utsläpp av miljögifter eller andra ämnen riskerar 
att skada människor och miljö.  

Svensk lagstiftning gällande miljögifter finns bland annat genom införandet av olika EG-direktiv, 
t.ex. IPPC-direktivet (främst i och med ovanstående lag). Andra regleringar som införts är: 

• Sevesodirektivet, lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor  

• Biociddirektivet, förordning (2000:338) om biocidprodukter  
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• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer   

• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel  

• Direktivet om utsläpp av växtskyddsmedel, förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel  

För tillståndspliktiga industriella anläggningar kan kraven inom åtgärdsprogrammet leda till 
omprövningar av tillstånd för att uppfylla kraven som ställs genom miljökvalitetsnormerna. 
Marksanering finansieras idag gemensamt av stat och kommun samt av verksamhetsutövare om 
sådan finns. När det gäller “gamla synder” sker finansieringen enbart genom statliga och 
kommunala medel. Exempel på åtgärder inom befintliga styrmedel är: prioritering av tillsyn, 
prioritering av åtgärdsinsatser, t.ex. sanering av mark- och vattenområden. Nya styrmedelsförslag 
är: rådgivning, översyn och vid behov omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter 
samt att ta fram kunskapsunderlag.  

3.4 Främmande arter 

3.4.1 Nollalternativ 

Ökad global handel och 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 arter80. Takten för spridning och nyetablering av främmande arter bedöms trots detta 
förbli oförändrad fram till 2015, både när det gäller införsel såväl som förflyttningar av arter 
inom landet. 

3.4.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

För miljöproblemet främmande arter föreslås inga åtgärder utöver redan pågående insatser och 
därför görs ingen konsekvensanalys av någon föreslagen åtgärd.

3.5 Fysiska förändringar 

3.5.1 Nollalternativ 

En marginell utbyggnad av vattenkraft och kommersiella hamnar beräknas ske fram till 2015. 
Även bebyggelse och medföljande vattenverksamhet kan påverka statusen på vattendistriktets 
vattenmiljöer. Aktiviteter kring skogs- och jordbruksmark förutspås medföra viss försämring när 
det gäller fysiska förändringar under perioden fram till 2015. 

De fysiska förändringarna uppskattas till oförändrad eller något försämrad under perioden fram 
till 2015. Mindre restaureringsinsatser kan lokalt förbättra tillståndet men målen för 
vattenförvaltningen nås sannolikt inte. 

                                                
80 Naturvårdsverket, Handbok 2007:4 
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Enligt uppföljning av Sveriges miljömål81 ska minst 25 % av de värdefulla och potentiellt 
skyddsvärda vattendragen ha restaurerats. Målet bedöms med tvekan som möjligt att kunna nå, 
senast till år 2010, och de värdefulla vattendragen utgör endast en liten del av de 
vattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningen. Grundvattenförande geologiska 
formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett 
långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet. Målet är mycket svårt 
eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in. 

Underhåll och rensning av diken och markavvattning för att upprätthålla produktionen inom jord- 
och skogsbruket kan möjligen öka med ett förändrat klimat och ändrade nederbördsmönster. Det 
ökade behovet av förnybar energi samt el-certifikaten, som sedan 2006 även omfattar småskalig 
vattenkraft, kan leda till ökad utbyggnad i vattendragen.  

I kustvattnet har man muddrat viktiga bottnar för båtlivets skull och byggt vägbankar med 
avsaknad av eller med underdimensionerade trummor och härigenom påverkat grundområden. 
Dessa bottnar är av stor betydelse som lek- och uppväxtmiljöer för ett stort antal arter.  

3.5.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

Problemen med fysiska förändringar av sjöar och vattendrag är omfattande i Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Problembilden är oftast tydlig när det gäller fysiska förändringar och de åtgärder 
som konsekvensanalyserats är ombyggnation av felaktigt konstruerade vägtrummor, utrivning 
och byggande av fiskvägar vid vandringshinder samt biotopvård. 

Problem är ofta identifierade och i många fall finns det inte några egentliga tekniska problem 
med att åtgärda dem. När det gäller dammar begränsas åtgärdsmöjligheterna istället av 
problematiken kring vattendomar och att det ofta behövs nya vattendomar för att kunna 
genomföra åtgärder som påverkar vattenföringen i ett vattendrag. Miljödomstolarna och 
länsstyrelserna saknar idag resurser att behandla den mängd omprövningar av vattendomar som 
behövs för att alla vandringshinder ska kunna åtgärdas inom överskådlig tid.  

3.5.3 Kostnader och nyttor 

Av Tabell 21 framgår de direkta kostnader och nyttor samt de sidoeffekter som är förknippade 
med åtgärder för att minska de fysiska förändringarna för vatten. Konsekvenser av de föreslagna 
åtgärderna är både positiva och negativa. Till de positiva konsekvenserna hör förbättrade 
livsvillkor för vandrande fiskarter och stormusslor (exempelvis flodpärlmussla). Ökade 
rekreationsvärden som friluftsliv, förbättrat fiske och ökad fisketurism är andra positiva effekter. 
Till de negativa konsekvenserna hör ökad risk för smittspridning av till exempel kräftpest och 
spridning av förorenade sediment när vandringsvägar öppnas mellan tidigare åtskilda vatten. 
Fiskvägar vid kraftverksdammar kan leda till minskad energiproduktion och 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 dammar kan skada eller förstöra värdefulla 
kulturmiljöer. 

                                                
81 Miljömålsrådet, 2009. Miljömålen i halvtid, De Facto. 
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Tabell 21. Kostnader och nyttor för åtgärder mot fysiska förändringar  

Åtgärd / kostnadspost Direkta kostnader (tkr/år) 
Vägtrummor som nu utgör vandringshinder 15 000     (7 000 - 22 000)  
Dammar som nu utgör vandringshinder 15 000  (13 000 – 16 000) 
Biotopinsatser 20 000    (7 000 – 29 000) 
Ökad minimitappning, förändrad reglering 1 000         (500 – 1 500) 
Administrativa kostnader 3 000      (1 300 – 4 700)
Totalt 54 000  (29 000 – 73 000) 

Åtgärd / kostnadspost Direkta nyttor 
Förbättrade bestånd av vandrande fiskarter +++
Förbättrade bestånd av stormusslor +++
Biologisk mångfald ++
Rekreationsvärden +

Indirekta kostnader och nyttor (icke-monetariserade sidoeffekter) 
Spridning av föroreningar -
Skada på värdefulla kulturmiljöer - 

Att återställa vattnets väg kan medföra intressekonflikter. Till exempel när vandringshinder är 
delar av kulturhistoriskt värdefulla bruksmiljöer. I de fallen krävs en avvägning mellan de olika 
målen. För att kunna göra en bedömning behöver underlag tas fram om vilka vattenförekomster 
som har vattenmiljöer och vattenanläggningar med särskilt stort kulturvärde. Kostnaden för 
framtagandet av underlaget drabbar berörd myndighet. Det kan också uppstå intressekonflikter i 
de fall då kraftverksdammar utgör vandringshinder eftersom vattenförvaltningens 
miljökvalitetsnormer i de fallen kan påverka energiproduktionen. Vattenkraft är en förnyelsebar 
energikälla som bidrar till att miljömålet begränsad klimatpåverkan uppfylls.  

3.5.4 Styrmedel, befintliga och nya 

Inom miljöproblemområdet fysiska förändringar är omprövning av vattendomar en möjlig väg för 
att förbättra miljötillståndet och exempelvis få till stånd en viss minimitappning i ett reglerat 
vattendrag eller minska regleringsamplituden i en sjö.  

Ett vatten kan bli utpekat som kraftigt modifierat om dess ekologiska status försämrats till följd 
av mänskliga förändringar av flödet samtidigt som förändringen är kopplad till en verksamhet 
med stor samhällsnytta, exempelvis vattenkraft. För dessa vattendrag ställs lägre krav än god 
ekologisk status, man talar här istället om att uppnå god ekologisk potential. Den ekologiska 
potentialen definieras av det miljötillstånd som är möjligt att uppnå genom åtgärder som kan 
vidtas utan allvarliga intrång på den pågående verksamheten. Enligt den praxis som tillämpas vid 
prövningar/omprövningar idag innebär detta att en verksamhetsutövare ska kunna acceptera 
åtgärder som medför ett ekonomiskt bortfall på 5 %. Enligt miljöbalken kan vatten motsvarande 
ett ekonomiskt bortfall på upp till 20 % tas i anspråk för miljöförbättrande åtgärder. I det 
kommande arbetet med åtgärdsprogrammet mot fysiska förändringar kommer stora insatser att 
krävas för omprövning av vattendomar och för att hitta var gränsen för den ekologiska 
potentialen ligger.  
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3.6 Vattenuttag 

3.6.1 Nollalternativ 

Enligt prognoser från SCB82 kommer vattenuttaget i Norra Östersjöns vattendistrikt att öka från 
år 2005 till 2015 med ca 10 %. Tillverkningsindustrin kommer stå för den största ökningen, 14 %, 
medan hushållens ökning blir 4 % enligt prognosen. Vattenuttaget ifrån egna vattentäkter 
kommer att öka med mer än dubbelt så mycket som från kommunala vattentäkter enligt 
prognosen.     

 

3.6.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

Överuttag av vatten som påverkar den kvantitativa statusen i vattenförekomster är endast 
konstaterat i ett enda fall i vattendistriktet och bedöms vara ett litet problem.  

Kunskap om vad som långsiktigt krävs för att säkerställa en god kvantitativ status finns och 
arbetet med att upprätta skydd för den framtida vattenförsörjningen behöver enligt 
Vattenmyndigheten intensifieras. Inga specifika åtgärder har konsekvensanalyserats för 
vattenuttag. De åtgärder som dock kan bli aktuella är de som också gäller för skydd av 
dricksvatten. Det behövs även en utökade övervakning och egenkontroll för att följa 
kvalitetsutvecklingen. Det framtida arbetet skulle kunna innebära en uppdatering av registret som 
Miljödomstolen tillhandahåller samt en uppdatering av SGU:s brunnsregister.  

 

3.6.3 Kostnader och nyttor 

För kostnader och nyttor hänvisas till rubriken om skydd av dricksvatten  

 

3.6.4 Styrmedel, befintliga och nya 

Prövning och tillsyn av vattenuttag (yt- och grundvatten), fördämning av vatten, med mera sker 
främst enligt 11 kap. miljöbalken. Uttag som omfattas av tillstånd registreras hos miljödomstolen. 
Även 9 kap. miljöbalken kan gälla beroende på användningsområde; industri, process eller annan 
miljöfarlig verksamhet. Genom Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet finns en skyldighet för Miljödomstolen att föra en förteckning över 
vattenverksamhet (innefattande vattenuttag).  
 
Inga nya styrmedel föreslås men det kan föreligga behov av en nationell samsyn över hur 
vattenuttag sammanställas från Miljödomstolen och SGU.  
 
 

                                                 
82 SCB, 2004. Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 – med redovisning på vattendistrikt.  
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3.7 Skydd av dricksvatten 

3.7.1 Nollalternativ 

Arbetet med att utveckla effektivt skydd av dricksvattentäkter går sakta framåt i Sverige. Takten 
är emellertid så låg att utvecklingen fram till 2015 kan betraktas som oförändrad jämfört med den 
rådande situationen. 

Enligt uppföljning av Sveriges miljömål83 ska grundvattenförande geologiska formationer av vikt 
för nuvarande och framtida vattenförsörjning, senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot 
exploatering som begränsar användningen av vattnet. Målet är mycket svårt eller inte möjligt att 
nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in. 

3.7.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

En stor del av de kommunala dricksvattentäkterna inom vattendistriktet saknar relevanta 
vattenskyddsområden med aktuella skyddsbestämmelser. Vattenmyndigheten utgår från att det 
för alla allmänna vattentäkter ska finnas vattenskyddsområde med föreskrifter med stöd av 7 kap. 
miljöbalken, detta för att uppfylla kraven om erforderligt skydd av dricksvatten. I undantagsfall, 
till exempel allmänna vattentäkter med liten föroreningsrisk och som endast försörjer ett mindre 
antal personer, kan dock tillräckligt skydd tillgodoses med föreskrifter utformade med stöd från 9 
kap. miljöbalken. När det gäller större enskilda vattentäkter (samfälligheter, turistanläggningar 
och dylikt) får lämpliga skyddsformer avgöras från fall till fall. Vattenskyddsområden och 
föreskrifter som tillkommit före miljöbalken med stöd av Vattenlagen (1983:291) eller äldre 
lagstiftning får anses kräva en översyn med hänsyn till förändringar av markanvändning med 
mera i tillrinningsområdet och behovet av säkrare underlag för bestämning av tillrinningsområde 
och påverkansbedömning.   

Positiva effekter av införande av vattenskyddsområden är att en hållbar vattenförsörjning uppnås 
och bidrar till att miljömålen grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö uppnås. 

3.7.3 Kostnader och nyttor 

Av Tabell 22 framgår de direkta kostnader och de sidoeffekter som är förknippade med åtgärder 
för skydd av dricksvatten. Sidoeffekterna har inte kostnadsuppskattats men en ungefärlig 
värdering har genomförts med en skala från minus 3 (---) till plus 3 (+++). Kostnaderna för 
upprättande av vattentäkter varierat kraftigt från fall till fall och den totala 
kostnadsuppskattningen är därför osäker. För mer detaljerade beräkningar av de direkta 
kostnaderna hänvisas till bilaga 1.2. 

                                                
83 Miljömålsrådet, 2009. Miljömålen i halvtid, De Facto. 
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Tabell 22. Kostnader och nyttor för att vattentäkter utan skydd eller med skydd enligt äldre lagstiftning än 
miljöbalken ska få ett tillräckligt skydd 

Åtgärd / kostnadspost Direkta kostnader (tkr/år) 

Upprättande av vattenskyddsområden 85 000 (60 000 – 110 000) 
Administrativa kostnader    520 
Totalt  86 000 (61 000 – 110 000)  

Åtgärd Direkta nyttor Effekt 
Upprättande av 
vattenskyddsområden 

Säkrare tillgång till dricksvatten, för 
befintliga och framtida täkter 

+++ 

Åtgärd Indirekta kostnader och nyttor              Effekt 

Kostnader för säkerhetshöjande 
åtgärder vid vägar  

 - 

Skördebortfall p.g.a. minskad 
användning av växtskyddsmedel  

 - 

Minskad avkastning inom skogsbruket  - 

Upprättande av 
vattenskyddsområden 

Kostnader för säkerhetshöjande 
åtgärder vid miljöfarliga verksamheter  - 

3.7.4 Styrmedel, befintliga och nya 

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 kap. 
miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Krav finns även på skydd genom införandet av Dricksvattendirektivet 
(80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning 
(2006:813); Statens livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 

Vattenmyndigheten ställer i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya 
vattenskyddsområden som behövs för framtida dricksvattenförsörjning. 

3.8 Ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten  
För miljöproblemet ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten föreslås inga specifika 
åtgärder utöver de som föreslås för andra miljöprobelm och därför har ingen konsekvensanalys 
genomförts av någon föreslagen åtgärd. 
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3.9 Klimatförändringar 

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att Europaparlamentets och Rådets 
direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker, det så kallade 
översvämningsdirektivet, införs i den svenska lagstiftningen. Syftet med förordningen är att 
minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 
ekonomisk verksamhet. Enligt förordningen kommer arbetet att genomföras i tre steg, först 
genomförs en preliminär riskbedömning, sedan kommer kartor att göras över de 
översvämningshotade områdena och över översvämningsrisker. Därefter utarbetas 
riskhanteringsplaner som ska vara färdiga senast den 22 december 2015. 

3.9.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

Den enda åtgärd som är konsekvensanalyserad under rubriken klimatförändringar är förbättrat 
underlag i form av klimatprediktioner på avrinningsområdesnivå som underlag för bedömning av 
vattenstatusen. Den administrativa kostnaden för denna åtgärd har uppskattats till 500 tkr per år. 

3.10 Övriga åtgärder 

3.10.2 Konsekvensanalyserade åtgärder 

De åtgärder som konsekvensanalyserats under rubriken övriga åtgärder är rapportering till 
vattenmyndigheten (Åtgärd 1), utveckling av föreskrift för miljöövervakning och 
recipientkontroll (Åtgärd 4.), framtagande av underlag om grundvatten som påverkar akvatiska 
ekosystem (Åtgärd 12.) samt sammanställande av samhällsekonomisk statistik (Åtgärd 23.). Den 
administrativa kostnaden för dessa åtgärder har uppskattats till 2 500 000 kr per år. 



ÅTGÄRDSPROGRAM 83
(124) 

Datum Diarienummer 

2009-12-16 537-10296-09

4 Sammanfattning av effekter av åtgärdsprogrammet 

4.1 Kostnader och effekter för åtgärder 

I Tabell 23 summeras kostnader av de konsekvensanalyserade åtgärderna. Osäkerheten i de 
redovisade kostnaderna kan vara betydande eftersom åtgärdsbehov, effekter av åtgärder och 
kostnader för åtgärder alla är behäftade med osäkerheter. 

Tabell 23. Sammanfattning av kostnader för de konsekvensanalyserade åtgärderna  

Problemområde /kostnadspost 
Effekt (ton/år) 

 P         N   
Medelkostnad 

(tkr/år) 
Kostnadsintervall 

(tkr/år) 
Försurning 
Kalkning, biologisk återställning  5 400 5 400 5 400  
Administrativa åtgärder 300 300 300 

Delsumma 5 800 5 800 5 800 

Övergödning 
Jordbruk 45        110 180 000 120 000 230 000 
Kommunala ARV 34     2 500 260 000 200 000 310 000 
Industri 4         150 21 000 18 000 26 000 
Enskilda avlopp 17          90 120 000 84 000 140 000 
Administrativa åtgärder 150 000 120 000 190 000 

Delsumma 100     2 800 720 000 540 000 900 000 

Miljögifter 
Utredning, sanering, rening m.m. 36 000 16 000 60 000 
Administrativa åtgärder 3 000 2 500 3 600 

Delsumma 39 000 18 000 64 000 

Fysiska förändringar 
Åtgärda vandringshinder, 
biotopåter-ställning, ökad 
minimitappning m.m. 

50 000 28 000 69 000 

Administrativa åtgärder 3 000 1 300 4 700 

Delsumma 53 000 29 000 73 000 

Skydd av dricksvatten 
Vattenskyddsområden 85 000 60 000 110 000 
Administrativa åtgärder  500 500 500 

Delsumma 86 000 61 000 110 000 

Klimatförändringar 
Administrativa åtgärder  500 500 500 

Övriga åtgärder 

Administrativa åtgärder  2 500 1 500 2 400 

Totalsumma 910 000 780 000 1 200 000
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4.2 Fördelningseffekter  

I kapitel 3 redovisas kostnaderna för åtgärderna per miljöproblem. Som en del av 
konsekvensanalysen har en uppskattning dessutom utförts för hur åtgärdskostnaderna 
kommer att fördelas mellan hushållen, olika näringar samt för den offentliga sektorn. 
Dessa uppskattningar är får ses som mycket grova och bättre beräkningar kan komma till 
stånd först efter att det är utrett vilka styrmedel som kommer att bli resultatet av flera av 
de 37 styrmedels- och utredningsorienterade åtgärderna i listan redovisad i kapitel 1. 

4.2.1 Areella näringar 

Jordbrukssektorn

Kostnaderna för åtgärder mot diffust läckage av näringsämnen från jordbruket har skattats 
till 175 (120 - 230) miljoner kronor årligen. Dessutom tillkommer administrativa 
kostnader med ca 28 miljoner kronor per år.  

För att minska övergödningen har anläggning av våtmarker och dammar för 
fosforavskiljning samt skyddszoner konsekvensanalyserats. Dessa åtgärder antas 
finansieras genom höjda anslag till landsbygdsprogrammet, men ca 4500 ha av 
skyddszonerna antas omfattas av förändrad lagstiftning och kommer därmed att hänföras 
till jordbrukssektorn. Kostnaden för dessa skyddszoner uppskattas till ca 13 (9 - 17) 
miljoner kronor per år. Om det inte är möjligt att finansiera åtgärderna via 
landsbygdsprogrammet i denna omfattning så kommer en större andel av kostnaderna att 
hamna på jordbrukssektorn. För att exemplifiera detta har vi antagit ett scenario där 75 % 
hänförs till jordbrukssektorn, d.v.s. cirka 130 (90 - 170) miljoner kronor per år.  

Av de administrativa kostnaderna antas tillsyn och egenkontroll bekostas av 
jordbrukssektorn, 5 miljoner kronor per år. 

Skogsbruket

En konsekvensanalys av anläggandet av kantzoner kommer att utföras av Skogsstyrelsen 
under 2010. Inga andra kostnader antas belasta skogsbruket. 

4.2.2 Industrin 

Industriverksamheter

Åtgärderna för minskade utsläpp av fosfor och kväve förväntas kunna genomföras inom 
ramen av befintlig lagstiftning. Den beräknade kostnaden inklusive administrativa 
kostnader är 21 (18 - 26) miljoner kronor per år.  

För miljögifter uppskattas att ca 30 % av saneringen av förorenade områden finansieras 
av ansvariga aktörer. Samma andel kan antas gälla för behovet av ytterligare provtagning 
(screening). Kostnaden som faller på privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder kan då 
skattas till cirka 10 (4 - 17) miljoner kronor per år, kostnaden för screening skattas till 0,3 
miljoner kronor per år. 
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Energisektorn

För åtgärder mot vandringshinder samt för krav på minimitappningar kan en del av 
åtgärdskostnaderna komma att föras till huvudmännen för vattenkraftverk och dammar. 
Hur stor andel av den skattade kostnaden, 16 (14 - 18) miljoner kronor per år, det kan röra 
sig om är osäkert, men en övervägande del bedöms vara statliga kostnader. Vi har här 
antagit att 20 - 40 % finansieras av verksamhetsutövaren d.v.s. 5 (3- 7) miljoner kronor 
per år. 

4.2.3 Hushåll 

Kostnaden för rening av fosfor för enskilda avlopp har skattats till 120 (85 - 140) 
miljoner kronor per år. Det tillkommer också en kostnad för tillsyn på 120 (100 - 150) 
miljoner kronor per år där 40 % hänförs till hushållen. Den totala kostnaden blir 
uppskattningsvis 170 (120 – 200) miljoner kronor per år. 

Rening av fosfor och kväve från avloppsreningsverken medför en skattad kostnad på 255 
(200 – 310) miljoner kronor per år. Denna antas läggas på avgiften för vatten och avlopp 
och räknas därmed till hushållen. 
  
Den årliga kostnaden för upprättande av vattenskyddsområden i vattendistriktet har 
skattas till 85 (60 - 110) miljoner kronor per år vilken antas läggas på avgiften för vatten 
och avlopp och räknas därmed till hushållen. 

4.2.4 Offentliga kostnader 

Offentliga kostnader avser såväl direkta kostnader för åtgärder som åtgärdsunderlag samt 
myndighets- och administrativa kostnader. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram riktar sig 
till myndigheter och kommuner, d.v.s. det är inbyggt i regelverket att det medför 
omfattande offentliga kostnader. 

Kommunerna

För kalkningsverksamheten står kommunerna för ca 10 % av kostnaderna vilket för 
dagens kalkning motsvarar ca 500 tusen kronor per år. 

För tillsyn på enskilda avlopp skattas en kostnad på 124 miljoner kronor per år där 60 % 
hänförs till kommunerna, vilket motsvarar 74 (60 – 90) miljoner kronor per år. 

Inom området miljögifter kan den årliga kostnaden för den del av marksaneringen som 
faller på kommunerna vara 10 % av den totala åtgärdskostnaden d.v.s. cirka 3 (1,4 - 6) 
miljoner kronor per år. Dessutom skattas kostnaden av dammar för dagvattenrening till 
cirka 1,8 (1,2 -2,3) miljoner kronor per år. 

Administrativa kostnader för kommunens rapportering till vattenmyndigheten har skattats 
till cirka 1,8 (1,4 – 2,2) miljoner kronor per år. 

Framtagande av VA-planer beräknas medföra kostnader på cirka 0,9 (0,5 – 1,4) miljoner 
kronor per år. Utveckling av planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna 
uppfylls har skattats till 1 (0,5 - 1,5) miljoner kronor per år. 
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Staten

För kalkverksamheten finansierar staten ca 90 % av åtgärderna, kostnaden för det är 5 
miljoner kronor per år.  

Om föreslagen anläggning av våtmarker, dammar för fosforavskiljning samt större delen 
av skyddszonerna bekostas genom landsbygdsprogrammet hänförs kostnaden till staten. 
Dessutom tillkommer administrativa kostnader för att genomföra dessa och andra 
åtgärder inom jordbruket för att minska förlusterna av fosfor och kväve. Den årliga 
kostnaden skattas till 185 (115 - 240) miljoner kronor per år.  

Inom området miljögifter kan den årliga kostnaden för efterbehandling och screening 
samt administrativa åtgärder skattas till 22 (11 - 37) miljoner kronor per år för den del 
som staten är finansiär.  

Inom området fysiska förändringar finns ett antal åtgärder som är kopplade biologisk 
återställning, vandringshinder och flödespåverkan. För den överväldigande delen av dessa 
åtgärder saknas annan finansiär än staten. Kostnaden för åtgärderna inom dessa områden 
har beräknats uppgå till cirka 51 (28 - 68) miljoner kronor per år, varav statens andel har 
skattats till 46 (22 - 65) miljoner kronor per år. Till detta kommer också kostnader för 
administrativa åtgärder skattat till 3 (1 - 5) miljoner kronor per år. 

Administrativa kostnader för övriga åtgärder har skattats till 4 miljoner kronor per år för 
den del som staten är finansiär. 

Sammanfattning 

I Tabell 24 sammanfattas fördelningen av kostnaderna för åtgärdsprogrammet mellan 
olika branscher.  

Tabell 24. Fördelning av kostnader mellan olika sektorer av de åtgärder som analyserats i 
konsekvensanalysen  

Sektor / bransch Kostnad (Mkr/år) Andel av totalkostnaden (%) 

Jordbruk 18 (11– 190) 2 (1 – 20) 
Skogsbruk -  -  
Industriverksamheter 31 (22–   43) 3 (2 – 5) 
Energiverksamheter 5 (3–     7) 1 (0 – 1) 
Hushåll 510 (380– 620) 56 (42 – 68) 
Kommuner 84 (66– 140) 9 (7 – 16) 
Staten 260 (240– 350) 29 (17 – 39) 
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4.3 Grundläggande och kompletterande åtgärder 
Syftet med ett åtgärdsprogram är att säkerställa att fastställda miljökvalitetsnormer 
uppnås. Åtgärder 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.  

I förvaltningsplanen redovisas mer information om grundläggande och kompletterande 
åtgärder. 

I Tabell 25 redovisas en fördelning av de konsekvensanalyserade åtgärdernas kostnader 
mellan grundläggande och kompletterande. 

Tabell 25. Fördelning av kostnader inom respektive sektor mellan de grundläggande och 
kompletterande åtgärder som analyserats i konsekvensanalysen  

Sektor / bransch Grundläggande (Mkr) Kompletterande (Mkr) 

Jordbruk 18  
Industriverksamheter 31  
Energiverksamheter 5  
Hushåll 280 230  
Kommuner 83 1 
Staten 253 7 

Summa 670 (74 %)              238 (26 %) 
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BILAGA 1  Metodbeskrivning 
Här följer en beskrivning av de metoder som har använts för att kvantifiera 
åtgärdsbehovet för att uppnå miljökvalitetsnormerna samt effekter och kostnader för de 
åtgärder som har konsekvensanalyserats. 

Med utgångspunkt från statusklassificeringen i vattenförekomsterna har förslag på 
åtgärder utarbetats som leder mot att miljökvalitetsnormerna uppfylls med avseende på 
ekologisk och kemisk status.  

B 1.1 Försurning 
Den nuvarande kalkningsverksamheten som bedrivs av länsstyrelserna bedöms vara 
nödvändig och tillräcklig för att miljötillståndet med avseende på försurning ska nå målen 
inom vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt. Kostnadsskattningarna för 
åtgärdsbehovet inför kommande år är baserade på statsbidragen för 2009 års 
kalkningsverksamhet för länen i vattendistriktet.  

I Tabell B1 visas fördelningen av statsbidragen till länsstyrelserna i Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Kostnaderna för åtgärder och administrativa kostnader är beräknade utifrån 
hur stor del av försurningsproblemet som ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt. Den 
totala summan för vattendistriktet kan eventuellt vara något felaktigt skattad eftersom 
avrinningsområden inte är anpassade för länsareorna. Östergötlands län, som delas av 
Norra Östersjöns och Södra Östersjöns vattendistrikt, har inga vattenförekomster som är 
försurade i Norra Östersjöns vattendistrikt. Örebro län som delas av Norra Östersjöns, 
Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt har ca 45 % av vattenförekomsterna med
försurningsproblem i Norra Östersjöns vattendistrikt (45 % i Västerhavets vattendistrikt 
och 10 % i Södra Östersjöns vattendistrikt). För Dalarnas län, som delas av Bottenhavets 
och Norra Östersjöns vattendistrikt, ligger 90 % av vattendragen som har problem med 
försurning i Bottenhavets vattendistrikt och 10 % i Norra Östersjöns vattendistrikt.  

Tabell B1. Fördelning av beslutade ramar till kalkningsverksamheten 2009 för Norra Östersjöns 
vattendistrikt; enhet tkr/år 

Län Kalkninga Biologisk 
återställning 

Administrativa 
kostnader b

Effektupp-
följning 

Andelen 
NÖVD c

Summa 

      
      

Dalarna 11 837 300 408 1 532 10 % 1 408 
Stockholm 102 0 14 65 100 % 180 
Södermanland 162 51  17 127  100 % 357 
Uppsala 0 0 0 0 0 % 0 
Västmanland 782 115 37 218 100 % 1 152 
Örebro 2 979 495 111 414 45 % 1 800 
Östergötland 470 278 34 190 0 % 0 

    Summa 4 897
a För kalkning avses omkalkning, drift och underhåll av doserare, ombyggnad av doserare och 
installation av doserare.
b För administrativa kostnader avses spridningskontroll och huvudmännens administration. 
c Anger hur stor del av vattenförekomsterna i länet som har problem med försurning som berör Norra 
Östersjöns vattendistrikt. 
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Statsbidragen täcker normalt 85 % av kostnaderna, men i vissa fall upp till 100 %, medan 
resterande finansieras av kommunerna. Vi har antagit att kommunerna står för 10 % av 
kostnader i vattendistriktet, vilket innebär att kostnaden blir 5 440 000 kr/år. 

Varje år fördelar Naturvårdsverket 10 miljoner kronor till länsstyrelsernas ramanslag för 
administrativa kostnader för kalkningsverksamheten. Av Tabell B2 framgår fördelningen 
av dessa medel inom Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Detta leder till att den totala summan för kalkningsverksamheten för Norra Östersjöns 
vattendistrikt är 5,8 miljoner kronor per år. 

Tabell B2. Fördelning av administrativa medel till länsstyrelserna

Län Administrativa kostnader Andel för NÖVD a Summa för NÖVD 

Dalarna 680 000 10 % 70 000 
Stockholm 50 000 100 % 50 000 
Södermanland 50 000 100 % 50 000 
Uppsala 0 0 % 0 
Västmanland 60 000 100 % 60 000 
Örebro 200 000 45 % 90 000 
Östergötland 70 000 0 % 0 

  Summa 320 000 

a Anger hur stor del av vattenförekomsterna i länet som har problem med försurning som berör 
Norra Östersjöns vattendistrikt. 
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B 1.2  Övergödning 
Om inte annat anges är uppgifter om tillförsel av fosfor och kväve från olika källor 
hämtade från den senaste nationella beräkningen av belastningen på omgivande hav, 
benämnd PLC5 84, 85, 86.  

B 1.2.1  Beräkning av åtgärdsbehov för övergödning 

För klassificering av ekologisk status med avseende på övergödning finns ett antal 
bedömningsgrunder87 som baseras på biologiska kvalitetsfaktorer, bland annat mängden 
och artsammansättningen av växtplankton, mängd klorofyll, förekomst av olika arter av 
vattenvegetation, förekomst av olika fiskarter och siktdjup. Mellan dessa biologiska 
kvalitetsfaktorer och näringsämnena fosfor och kväve finns det en korrelation, där hög 
koncentration av fosfor och ibland också kväve, är kritiskt för sjöar och vattendrag, och 
hög koncentration av både kväve och fosfor kan vara kritiskt för kustvatten. För att 
gradera vattenstatusen finns det därför också bedömningsgrunder för kväve och fosfor där 
en viss halt motsvarar god status i varje vattenförekomst. En reduktion i halten och 
transporten av ett ämne är direkt proportionella. Genom att använda de simulerade 
transporterna från den senaste av Sveriges beräkning av tillförsel till omgivande hav, 
PLC588, har vi uppskattat hur stora minskningar i tillförseln av fosfor och kväve som 
krävs för att uppnå god status.  

Eftersom mätningar av fosfor- och kvävehalter saknas för många vattenförekomster och 
annan påverkansdata delvis är bristfällig har endast ett ungefärligt åtgärdsbehov för 
minskning av fosfor- och kvävetillförseln till vatten i vattendistriktet kunnat uppskattas. 
En osäkerhet i beräkningen av reduktionsbehoven är också den baseras på totalfosfor och 
totalkväve. Olika fraktioner av fosfor och kväve kan dock ha olika biotillgänglighet, och 
därmed olika stark påverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna som används för 
bedömning av statusen. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att den ackumulerade tillförseln 
av fosfor och kväve till vatten har beräknats på årsbasis. Det kan dock vara så att olika 
recipienter, bland annat på grund av omsättningstidens längd, är olika känsliga för 
näringstillförsel under olika perioder på året. 

I de regionala och lokala åtgärdsplaner som kommer att behöva tas fram under de 
kommande åren krävs beräkningar av mer specificerade åtgärdsbehov för avrinnings-
områden och enskilda vattenförekomster. Mälaren kommer i nästa förvaltningscykel att 

                                                
84 Naturvårdsverket, 2008. Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet 2006. Sveriges 
underlag till HELCOMs femte pollution load compilation. Rapport 5815. 
85 Naturvårdsverket, 2008. Läckage av näringsämnen från svensk åkermark. Beräkningar av 
normalläckage av kväve och fosfor för 1995 och 2005. Rapport 5823. 
86 www.smed.se 
87 Naturvårdsverket, 2007. Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och 
vatten i övergångszon. En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och 
följas upp. Handbok 2007:4.  
88 www.smed.se och Naturvårdsverket, 2008. Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet 
2006. Sveriges underlag till HELCOMs femte pollution load compilation. Rapport 5815. 
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delas upp i 39 vattenförekomster, istället för dagens 6, vilket också kommer att resultera i 
ett förändrat åtgärdsbehov för flera mälarmynnande vattendrag.  

Åtgärdsbehov för vattendrag och sjöar med avseende på fosfor och kväve

För många av de större vattendragen i vattendistriktet finns det mätningar på 
fosforhalterna i mynningen och åtgärdsbehovet kan då beräknas i dessa punkter. Det finns 
också vattendrag där halten i mynningen visar på god status med avseende på fosfor men 
där flera sjöar och vattendrag uppströms har lägre än god status med avseende på 
övergödning. Detta gäller till exempel Skeboån, Broströmmen, Norrtäljeån, Fyrisån, 
Hedströmmen, Hågaån, Knivstaån, Tyresån, Trosaån och Nyköpingsån. För dessa 
avrinningsområden har ett preliminärt beting på mellan 5 och 20 % ansatts beroende på 
hur många sjöar och vattendrag som är övergödda och om dålig, otillfredsställande eller 
måttlig status dominerar. 

För flera avrinningsområden som inte har ett stort vattendrag utan flera mindre, t.ex. 
Mälarens närområde och kustområdet mellan Tyresån och Trosaån, representerar 
mätningar av fosforhalten från ett eller flera av de mindre vattendragen hela området. 

Kväve är ingen kvalitetsfaktor för bedömning av status i vattendrag och sjöar, men det 
finns indikationer på att för flera övergödda sjöar i vattendistriktet behöver även kväve 
reduceras för att god ekologisk status ska nås. Ytterligare utredning behövs i dessa fall 
och för närvarande har inga kvävereduktioner för inlandsvatten kvantifierats. 

Åtgärdsbehov för kust- och övergångsvatten med avseende på fosfor och kväve

För kust- och övergångsvatten har behovet för minskningen av fosfortillförseln 
approximerats utifrån statusklassningen och den minskade tillförsel som reduktionen i 
inlandsvattnen kommer att resultera i för kustvattenförekomsterna. Eftersom bland annat 
utsjöpåverkan är stor i många vattenförekomster är det svårt att genomföra en massbalans 
för in- och utflöden och därmed också att beräkna ett reduktionsbeting för dessa 
vattenförekomster. Ytterligare mätdata och väl kalibrerade högupplösta modeller som 
innefattar relevanta flöden och processer behöver sättas upp för att beräkna ett mer 
utförligt beting för de enskilda vattenförekomsterna. Det höga framräknade 
åtgärdsbehovet för kväve indikerar att det möjligen också finns ett behov av en översyn 
av bedömningsgrunderna för kust- och övergångsvatten89. 

För kväve har åtgärdsbehovet uppskattats från den enkla modell som bedömningsgrunden 
för kväve och klorofyll baseras på. I denna tas hänsyn till den naturliga kvävetillförseln 
genom användning av uppskattade referensvärden (bakgrundshalter) för tillrinnande 
sötvatten och för yttre kusten och en enkel blandningsmodell med en linjär relation 
mellan salthalt och kväve. 90

                                                
89 Naturvårdsverket 2007. Bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i övergångszon. Bilaga B 
till handbok 2007:4. 
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För att statusen i havsområdet ska närma sig gränsen mellan god och måttlig behöver 
belastningen minska så mycket att halten i sötvatten går ner mot den beräknade god-
måttlig-gränsen vid salthalt=0. Denna gräns är beroende av en generell modellberäknad 
(av SMHI i bedömningsgrundsarbetet) bakgrundshalt av kväve i sötvatten, samt den 
ekologiska kvalitetskvoten för god-måttlig-gränsen som anger hur stor avvikelsen från 
referenshalten maximalt får vara. Sammanställda PLC5-data för olika avrinningsområden 
visar ofta på högre referenshalter, vilket indikerar att god-måttlig-gränserna bör justeras. 
Dessa olika god-måttlig-gränser för sötvatten har använts för att uppskatta åtgärdsbehovet 
för att nå god status i de påverkade havsområdena. 90 I Tabell B3 visas åtgärdsbehovet i 
procent utifrån den nuvarande beräknade belastningen enligt PLC5. 

Uppskattningarna av reduktionsbehovet för kväve för att nå god status har en betydande 
osäkerhet. Det finns även betydande osäkerheter i beräknade referensvärden för öppna 
Östersjön och i tillrinnande sötvatten. Vilka antagande som används påverkar kraftigt 
uppskattningen av åtgärdsbehovet. I Figur 6 visas reduktionsbehovet av kväve från olika 
avrinningsområden under olika antaganden inklusive punktkällor med direktutsläpp till 
kusten. För merparten av avrinningsområdena minskar behovet av åtgärder om 
individuella bakgrundsvärden från PLC5 används som referensvärden istället för det 
schablonvärde som använts i bedömningsgrunden. Ett undantag är för Norrströms 
avrinningsområde där PLC5 ger högre åtgärdsbehov på grund av lägre bakgrundshalt än 
den som anges i bedömningsgrunderna. Om dessutom det rimliga antagandet görs att 
medelkoncentrationen i tillrinnande vatten under sommaren är ca 70 procent av 
årsmedelkoncentrationen minskar reduktionsbehovet ytterligare.90  

Åtgärdsbehov för Norra Östersjöns vattendistrikt för fosfor och kväve

En summering av det uppskattade åtgärdsbehovet för respektive delområde i 
vattendistriktet redovisas i Tabell B3. Åtgärdsbehovet för enskilda vattenförekomster kan 
vara både större och mindre. För fosfor motsvarar reduktionsbehovet på 100 ton 15 % av 
den totala belastningen som är 680 ton och 25 % av den antropogena belastningen som är 
390 ton.  

För kväve motsvarar reduktionsbehovet på mellan 3300 och 5300 ton ca 35 - 55 % av den 
totala nettobelastningen. Som framgått av tidigare beskrivningar är det framräknade 
åtgärdsbehovet för att nå god status med avseende på övergödning behäftat med stora 
osäkerheter, speciellt för övergångs- och kustvatten. Åtgärder som medför en minskning 
av kvävetillförseln på 3000 ton har konsekvensanalyserats. Innan ytterligare åtgärder 
planeras behöver en verifiering av det uppskattade behovet genomföras för varje enskild 
vattenförekomst. 

                                                
90 Walve, J. och Larsson, U. 2009. Uppskattning av åtgärdsbehov för kväve för att nå god 
vattenkvalitet i Svealands kustvatten med utgångspunkt i Vattendirektivets bedömningsgrunder. 
Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet. Internt PM, Vattenmyndigheten Norra 
Östersjöns vattendistrikt. 
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Figur 6. Reduktionsbehov för kväve i procent från olika avrinningsområden a. baserat på årsmedelhalt 
och bedömningsgrunderna, b. baserat på årsmedelhalt och PLC5, c. baserat på 70 procent av årsmedel-
halt och bedömningsgrunderna, d. baserat på 70 procent av årsmedelhalt och PLC5. Punktkällor med 
direktutsläpp till kustvatten är medräknade i Norrström (Henriksdals, Bromma, Käppala ARV), 62/63 
(Himmerfjärdsverket), 56/57 (Östhammars ARV), 59/60 (Bergshamra ARV), Nyköpingsån 
(Nyköpings ARV). 
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Tabell B3. Tillförsel och uppskattat beting i % av tillförseln av fosfor (netto till mynning) och 
kväve (netto till havet) per avrinningsområde samt summerat beting i ton 

Avrinningsområde
ton fosfor ton kväve % fosfor % kväve

53/54 0 12 0a  0 - 40
54 Tämnarån 15 370 40b 20 - 60
54/55 Mellan Tämnarån och Forsmarksån 3 130 0a 0 - 60
55 Forsmarksån 1 68 0a 0 - 40
55/56 Mellan Forsmarksån och Olandsån 0 2 0a i u
56 Olandsån 15 270 40b 20 - 70
56/57 Mellan Olandsån och Skeboån 4 77 0a 10 - 50
57 Skeboån 3 100 10a 40 - 60
57/58 Mellan Skeboån och Broströmmen 7 140 10a 10 - 60
58 Broströmmen 2 50 10c 30 - 60
58/59 Mellan Broströmmen och Norrtäljeån 1 36 0a 100
59 Norrtäljeån 3 76 15a 40 - 70
59/60 Mellan Norrtäljeån och Åkerström 5 100 15c 20 - 60
60 Åkerströmmen 5 100 10c 30 - 70
60/61 Mellan Åkerström och Norrström 5 49 15c 30 - 60
61 Norrström - Arbogaån 46 500 15c 50 - 70d

61 Norrström - Ekaån 1 3 25a 50 - 70d

61 Norrström - Enköpingsån 4 61 10c 50 - 70d

61 Norrström - Eskilstunaån 28 700 15a 50 - 70d

61 Norrström - Fiskviks kanal 1 0 25a 50 - 70d

61 Norrström - Fyrisån 45 480 5c 50 - 70d

61 Norrström - Hedströmmen 11 120 5a 50 - 70d

61 Norrström - Hågaån 2 12 10a 50 - 70d

61 Norrström - Knivstaån 2 18 15a 50 - 70d

61 Norrström - Kolbäcksån 19 370 18c 50 - 70d

61 Norrström - Köpingsån 4 72 28c 50 - 70d

61 Norrström - Mälarens närområde 26 1000 25a 50 - 70d

61 Norrström - Oxundaån 3 26 20c 50 - 70d

61 Norrström - Råckstaån 2 20 17c 50 - 70d

61 Norrström - Sagån 29 190 52c 50 - 70d

61 Norrström - Svartån 11 150 15c 50 - 70d

61 Norrström - Sävaån 5 27 15c 50 - 70d

61 Norrström - Örsundaån 22 130 51c 50 - 70d

61/62 Mellan Norrström och Tyresån 13 650 0a 30 - 60
62 Tyresån 3 57 20c 20 - 60
62/63 Mellan Tyresån och Trosaån 29 650 32a 70 - 80
63 Trosaån 6 120 10c 50 - 60
63/64 Mellan Trosaån och Svärtaån 2 71 5a 20 - 60
64 Svärtaån 6 110 38c 30 - 60
64/65 Mellan Svärtaån och Nyköpingsån 0 2 0a 30 - 70
65 Nyköpingsån 28 700 15a 30 - 60
65/66 Mellan Nyköpingsån och Kilaån 0 0 0a -
66 Kilaån 3 140 26c 40 - 70
66/67 1 16 10a 40 - 70
Upplands inre kustvatten 1 53 10a i u
Upplands yttre kustvatten 0 11 0a i u
Stockholms inre skärgård och Hallsfjärd 19 1100 20a i u
Stockholms skärgårds yttre kustvatten 0 12 5a i u
Östergöt och Sthlms mellankustvatten 12 260 20a

i u
Östergötlands yttre kustvatten 0 4 5a i u

Summa (ton) 460 9400 100 3300 - 5300

Tillförsel Uppskattat beting

a Uppskattat, b Simulerat, c Beräknat, d Norrström totalt 
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B 1.2.2  Beräkning av effekter och kostnader för åtgärder  

Utifrån en stor mängd föreslagna åtgärder presenterade i rapporter från bland annat 
Naturvårdsverket91 Jordbruksverket92, SLU93 och IVL94 är beräkningarna för effekter och 
kostnader baserade på ett fåtal aktiviteter. De beräknade effekterna för en stor andel av 
aktiviteterna är mycket osäkra, vilket har lett till att vi inte har konsekvensanalyserat fler. 
Exempel på osäkerheter är data som saknas, bristande kunskap om förlusternas orsaker 
och effekter av åtgärder samt osäkerheter i använda modeller. Exempel på data som 
saknas är detaljerad statistik över när under året som lantbrukarna sprider stallgödsel, 
dålig upplösning för jordarter och markens lutning intill vattendrag och diken. 
Avsaknaden av data för kalibrering av modeller är också en bidragande orsak till 
osäkerheterna.  

Om tillräcklig kunskap och information finns kan kostnadseffektiviteten för en åtgärd 
beskrivas med en marginalkostnadskurva. Vi har idag inte denna kunskap och 
information och har istället för vissa åtgärder valt en uppdelning i två 
genomsnittskostnader; en för de mest kostnadseffektiva placeringarna av åtgärden och en 
för mindre gynnsamma förhållanden. Approximativa kostnadsintervall har också skattats. 

Jordbruk

För jordbruk har effekt och kostnader endast beräknats för tre åtgärder; dammar för 
fosforavskiljning, våtmarker och skyddszoner. Dessa är utvalda på grund av deras stora 
potential, genomförbarhet och att de är kostnadseffektiva om de placeras på rätt ställe, 
utformas på ett optimalt sätt och underhålls för att bibehålla sin reningsförmåga. Det är 
också tre åtgärder som, om det visar sig att de inte har den förväntade effekten för 
reduktion av fosfor och kväve, har positiva sidoeffekter så som ökad biologisk mångfald 
och ökad retention av växtskyddsmedel.  

Det uppskattade åtgärdsbehovet för kväve är relativt osäkert och inga ytterligare åtgärder 
inom jordbruket förutom de som föreslås för fosfor har konsekvensanalyserats för kväve. 
Förutom de konsekvensanalyserade åtgärderna kan det förväntas att kvävetillförseln 
minskar ytterligare som en följd av skärpta regler i nitratdirektivet som träder i kraft 
2010, utökad rådgivning, införande av nya miljöstöd och ökade ersättningsnivåer från 
2010 samt en utökad tillsyn. 

En sammanfattning av omfattning, effekter på fosfor- och kväveläckaget och kostnader 
för de konsekvensanalyserade åtgärderna redovisas i Tabell B4 och B5. 

                                                
91 Naturvårdsverket, 2009. Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan. Förslag till nationell 
åtgärdsplan. Rapport 5985. 
92 Jordbruksverket, 2008. 64 åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus. Rapport 2008:31 
93 Ulén B., Aronsson H. och L. Bergström, 2008. Åtgärdskatalog för minskade fosfor- och 
kväveförluster från jordbruk till vatten. Institutionen för Mark & Miljö, SLU.
94 IVL:s  åtgärdskatalog för vattenmyndigheterna, internt PM 
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Tabell B4.  Omfattning, effekt för fosfor, kostnader samt kostnadseffektivitet för de 
konsekvensanalyserade åtgärderna (underlagsberäkningar beskrivs i bilaga B 1.2.2.) 

  

Åtgärd Omfattning 
(ha) 

Total P-rening 
(kg/år) 

Total kostnad a

(tkr/år) 
Kostnad (kr/kg 

reducerat P) 
  

  

Dammar för fosforavskiljning 800 20 400 15 000 740 
Skyddszoner 15 925 6 000 40 100 6800 
Våtmarker 4 300 17 000 79 700 4700 

Summa 21 000 43 000 135 000 3000 
   
   

a Dammar för fosforavskiljning och skyddszoner kostnadsfördelas med 91 % för fosfor och 9 % 
för kväve och våtmarker kostnadsfördelas med 70 % för fosfor och 30 % för kväve 

Tabell B5.  Omfattning, effekt för kväve, kostnader samt kostnadseffektivitet för de 
konsekvensanalyserade åtgärderna (underlagsberäkningar beskrivs i bilaga B 1.2.2.) 

  

Åtgärd Omfattning 
(ha) 

Total N-
rening (kg/år) 

Total kostnad a

(tkr/år) 
Kostnad (kr/kg 

reducerat N) 
  

  

Dammar för fosforavskiljning 800 26 000 1507 640 
Skyddszoner 15 925 112 000 4500 40 
Våtmarker 4 300 124 000 34 200 280 

Summa 21 000 262 000 b 40 000 Medel     210 b
   
   

a Dammar för fosforavskiljning och skyddszoner kostnadsfördelas med 91 % för fosfor och 9 % 
för kväve och våtmarker kostnadsfördelas med 70 % för fosfor och 30 % för kväve 
b Eftersom kvävereduktionen är mest relevant för kusten medför retentionen att nettoeffekten på 
kustvattenförekomsterna blir en total N-rening med ca 107 000 kg/år och kostnaden blir ca 520 
kr/kg reducerat kväve

Dammar för fosforavskiljning 

Dammar för fosforavskiljning är ingen etablerad åtgärd utan befinner sig fortfarande i ett 
utvecklingsstadium. De beräknade reduktionerna för dessa dammar är baserade på
forskning från Norge där mycket god rening, 27 till 40 %, uppmättes i fältförsök95. För 
Norra Östersjöns vattendistrikt har vi antagit en reningseffekt på 6 till 15 %. En av 
osäkerheterna i hur stor total effekt dammar kan få, är hur stor andel av det avrinnande 
vattnet från åkermarken i Norra Östersjöns vattendistrikt som kan omfattas av åtgärden. 
Eftersom dammar för fosforavskiljning har störst effekt om de kan anläggas i mindre 
vattendrag, t.ex. större diken, bäckar och biflöden till de större vattendragen kan inte all 
jordbruksmark omfattas.  

                                                
95 Braskerud, B.C. 2001. Sedimentation in small constucted wetlands. Retention of particles, 
phosphorus and nitrogen in streams from arable watersheds. Doctor Scientiarum Theses 2001:10. 
Norges landbrugsøgskole, Ås, Norge.   
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Beräkningen baseras på att de mest kostnadseffektiva dammarnas yta utgör 0,2 % av den 
areal jordbruksmark som de har tillrinning ifrån. Dessa dammar antas omfatta 
tillrinningen från 30 % av jordbruksarealen i vattendistriktet (Tabell B6). De mindre 
kostnadseffektiva dammarna är dubbelt så dyra och dubbelt så stora i förhållande till 
tillrinnande areal (0,4 %). Orsaken till den lägre effektiviteten kan bland annat vara att de 
placeras där koncentrationen av fosfor är lägre vilket t.ex. kan bero på att de 
arealspecifika förlusterna är lägre, att en mindre andel av tillrinningsområdet är 
jordbruksmark eller att de placeras i serie och att koncentrationerna därför blir lägre för 
de nedströms placerade dammarna. Dessa dammar antas omfatta tillrinningen från 
ytterligare 10 % av jordbruksarealen i vattendistriktet. Den totala effekten i 
vattendistriktet om man anlägger dessa dammar är en reduktion av 20 400 kg fosfor per år 
till en kostnad av 16,7 miljoner kronor per år.  

Även om dammarna primärt är avsedda för rening av fosfor har de också en viss effekt 
för reduktion av kvävetransporten. Andra positiva effekter som kan bidra till att god 
ekologisk status uppnås är fastläggning och nedbrytning av växtskyddsmedel och ökad 
biologisk mångfald.  

Tabell B6. Kostnader och effekter för dammar för fosforavskiljning 

Kostnad och effekt Effektiva Mindre effektiva Summa/medel

Konstruktionskostnad  (kr/ha)a 250 000 400 000 310 000
Årlig konstruktionskostnad kr/ha 14 458 23 132 17 927
Alternativkostnad av mark per år kr/ha 1500 1500

Årlig skötselkostnad kr/ha 1500 1500

Årlig kostnad kr/ha 17 458 26 132 20 928
Areal dammar för fosforavskiljning (ha) 480b 320c

800
Total årlig kostnad  kr/år 8 379 840 8 362 240 16 742 080

Reduktionspotential fosfor kg/ha 
tillrinningsarea 

0,075 (0,05-0,1) 0,03 (0,01-0,05) 0,065

Total rening av fosfor kg/år 18 000 d 2 400 e 20 400
Kostnad kr/kg reducerat P 466 (350-700) 3484f 820

Reduktionspotential kväve kg/ha dammar 40 20 32
Total rening av kväve kg/år 19 200 6 400 25 600

a avskrivningstid 30 år; b 240 000 ha tillrinningsarea; c 80 000 ha tillrinningsarea; d varierar mellan 
12 000 och 24 000; e varierar mellan 800 och 4 000; f varierar mellan 2100 och 10500 kr/kg 

Skyddszoner 

Skyddszoner är en etablerad åtgärd för att minska förlusterna av fosfor via ytavrinning 
som det har funnits stöd för att anlägga sedan 1996. Trots detta är både effekten och den 
förmodade potentialen osäker. Detta beror bland annat på att det är oklart hur förlusterna 
av fosfor fördelar sig mellan ytavrinning, som kan påverkas av skyddszoner, och via 
dränering, som inte påverkas av skyddszoner.  
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Den beräknade effekten för skyddszoner är baserade på forskning från främst Norge och 
Finland, där man uppmätte en fosforreduktion på mellan 27 till 97 % vilket motsvarar 
0,24 till 0,67 kg per ha tillrinnande åkermark och som mest mellan 16 och 44 kg/ha 
skyddszonsarea.96

Även för skyddszoner har två effektscenarier beräknats (Tabell B7). För de effektiva 
skyddszonerna är beräkningen baserad på att de anläggs där förlusterna via ytavrinning är 
störst och för de mindre effektiva att de anläggs även där belastningen är mindre. De 
effektiva omfattar 4550 ha och de mindre effektiva 11 375 ha, d.v.s. 15 925 ha totalt. 
Omfattningen baseras på en genomsnittlig skyddszonsbredd på 3,5 m och uppskattningen 
att det finns 10 meter dike per meter vattendrag som är vattenförekomst och rinner genom 
jordbruksmark, vilket ger en total sträcka på 4550 mil.  

Reningspotentialen har antagits vara 0,66 kg P/ha skyddszon för de effektiva och 
0,26 kg P/ha för de mindre effektiva skyddszonerna. Om man räknar med att förlusterna 
via ytavrinning motsvarar 15 % av de totala förlusterna på 390 000 kg och att det finns 
skyddszoner överallt där det förekommer ytavrinning så skulle effekten av skyddszonerna 
vara ca 10 % fosforreduktion, d.v.s. 6 000 kg av 58 000 kg. 

Skyddszonernas reduktion av kväveläckaget från jordbruksmark har satts till 7 kg/ha. 
Detta är beräknat ifrån skillnaden i medelläckage från åkermark på 10 kg N/ha och 
läckaget från vall som är 3 kg N/ha. Vall representerar här läckaget för skyddszon. 
Eftersom förlusterna av kväve huvudsakligen sker via läckage genom markprofilen och 
inte som för fosfor, där ytavrinning och erosion lokalt kan stå för de största förlusterna, så 
beräknas effekten av skyddszon endast för den area som den odlas på.97

Den årliga kostnaden för skyddszoner har satts till 2 800 kr/ha/år, vilket ger en total 
kostnad på 44 590 000 kr/år för de båda beräkningsscenarierna (Tabell B7).  

Tabell B7. Kostnad och effekt för skyddszoner längs vattendrag och diken 

Kostnad och effekt Effektiva Mindre effektiva Summa/medel

Årlig kostnad (kr/ha)  2 800  2 800 
Areal skyddszon (ha) 4 550 11 375 15 925

Total årlig kostnad (tkr/år) 12 740 31 850 44 590

Reduktion fosfor (kg/ha/år) 0,66 0,26 0,38

Total rening av fosfor (kg/år) 3 000 3 000  6 000
Kostnad Kr/kg P  4 250  10 620 7 430

Reduktion kväve (kg/ha)  7  7 
Total rening av kväve (kg/år) 32 000 80 000 112 000

96 Uusi-Kämppä, J. m.fl. 2000. Buffer zones and constructed wetlands as filters for agricultural 
phosphorus. Journal of Environmental Quality 19:151-158. 
97 Naturvårdsverket 2008, Läckage av näringsämnen från svensk åkermark. Rapport 5823 
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Våtmarker 

För våtmarker, liksom för dammar, är den potentiella åtgärdsarealen, d.v.s. arealen 
åkermark i tillrinningsområdet, satt till 30 % av jordbruksarealen för de effektiva 
våtmarkerna och ytterligare 10 % för de mindre effektiva. Våtmarkernas storlek antas 
utgöra ca 0,8 % av tillrinningsområdets area. De årliga kostnaderna för dessa våtmarker 
är totalt 114 miljoner kronor per år (se tabell B8).  

Tabell B8. Kostnad och effekt a av våtmarker 

Kostnad och effekt Effektiva Mindre effektiva Summa/medel 

Årlig kostnad  (kr/ha) 17000 (6000b -28000c) 34 000 26 500

Våtmarker  (ha) 1 900 2 400 4 300

Total årlig kostnad (kr/år) 32 300 000 81 600 000 113 900 000

Reduktionspotential fosfor (kg/ha/år) 6 (1-25) 3 4

Total rening av fosfor (kg/år) 9500 (1900-19500) 7 500 17 000
Kostnad Kr/kg P  3 400 (1 700-17 000)  10 900 6 700

Reduktionspotential för kväve (kg/ha) 40 (10-200) 20 (5-100) 29

Total rening av kväve (kg/år) 76 000 48 000 124 000
a Uppskattad från Tonderski, K. m.fl. 2009. Kväveavskiljning i jordbruksvåtmarker. Beräkning av 
effektivitet hos våtmarker anlagda som åtgärd mot kvävebelastningen på havet. Internt PM, 
uppdrag åt Naturvårdsverket. Slutrapport. ; b Kostnaden 6 000 kr/ha är tagen från 
Miljömålsrapporten Konsekvensanalys Ingen övergödning; c Kostnaden 28 000 kr/ha är tagen från 
IVLs rapport, 2008.

Administrativa kostnader jordbruksåtgärder 

De administrativa kostnaderna för jordbruksåtgärderna är sammanfattade i Tabell B9. 

Tabell B9. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner a

Åtgärd / kostnadspost Kostnad kr/år 

9. SGU “..underlag för karläggning av erosion o ytavrinning..” 1 067 000 
15. SJV “..prioritera rådgivning..”  5 000 

16. SJV “..ta fram föreskrift..”  47 000 
32. Tillsyn som följd av åtg 16. 3 950 000 
18. Kammarkollegiet “omprövning av vattendomar” 320 000 
28. Lst “.. omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter..”  21 600 000 
29. Lst “.. nödvändig egenkontroll..”  660 000  

Summa 27 650 000 

a Löptid för administrativa kostnader har satts till 6 år. För underlagsberäkningar se Bilaga 2. 
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Kommunala avloppsreningsverk

För de kommunala avloppsreningsverken behöver den totala tillförseln av fosfor minska 
med uppskattningsvis mellan 35 och 50 %, från 88 ton till mellan 60 och 43 ton. 
Tillförseln av kväve kan behöva minska med upp till 70 % vilket motsvarar 2500 ton. 
Eftersom minskade utsläpp av kväve och fosfor från avloppsreningsverk generellt sett är 
mycket kostnadseffektiva98 kommer åtgärder för avloppsreningsverken att bli relativ sett 
något mer omfattande än från andra sektorer. Ett mer detaljerat åtgärdsbehov kommer att 
behöva tas fram för de enskilda delavrinningsområdena, där man också kan behöva 
beakta olika källors påverkan på den ekologiska statusen utifrån skillnader i 
biotillgänglighet och känslighet i recipienten under olika perioder på året. Det innebär att 
reduktionsbehovet för enskilda avloppsreningsverk kan komma att variera kraftigt.  

Beroende på vilken teknik som finns idag och vilken som kan komma att krävas varierar 
kostnaden för rening kraftigt (Tabell B10). Som medelkostnad har vi räknat på en 
koncentration av 0,1 mg P/l i utgående vatten97. För kväve har vi räknat på en 70 % 
minskning ifrån 2006 års utsläppsnivå på 3 600 ton till havet. 

Tabell B10.  Kostnader för rening vid avloppsreningsverk

Fosfor Kväve 

Kostnad per kg (kr) 310099 (150-6600) 60 (22100 – 33097) 
Reduktion (kg) 34 000 (26 000 - 43 000)  2 500 000 
Åtgärdskostnad (Mkr/år) 105 (81 – 180)  150 (120 – 180) 

Administrativa kostnader för avloppsreningsverk 

Administrativa kostnader relaterade till åtgärder för att minska fosfor- och 
kväveutsläppen från avloppsreningsverk sammanfattads i Tabell B11. För mer detaljerade 
uppgifter hänvisas till Bilaga B2. 

Tabell B11. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner 

Åtgärd / kostnadspost Kostnad kr/år 

2. NV “..underlag för föreskrift eller annat styrmedel..” 78 000 
28. Länsstyrelserna “..omprövning av tillståndspl..” 234 000 (140 000 – 320 000) 

Summa 312 000 (218 000 – 398 000) 

98 Naturvårdsverket, 2009. Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan. Konsekvensanalys. Rapport 
5984. 
99 Ek, M. m.fl. 2009. Utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön. Kostnader för ytterligare 
minskning från kommunala avloppsreningsverk. PM för Naturvårdsverket, Arkivnummer U2528. 
100 Beräknad kostnad vid Himmerfjärdsverket, Muntliga uppgifter från SYVAB, 2009-04-23. 
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Industri

Antagandet för denna sektor är att åtgärdsbehov, reningsmetoder och kostnader är 
likartade som för de kommunala avloppsreningsverken. Eftersom det är färre än 10 
industrier i Norra Östersjöns avrinningsområde med utsläpp till vatten över 100 kg P och 
5 ton N per år så är generaliserade åtgärdsbehov och kostnader betydligt osäkrare än för 
avloppsreningsverken (Tabell B12).   

Administrativa kostnader relaterade till åtgärder för att minska fosfor- och 
kväveutsläppen från industrier sammanfattads i Tabell B13. 

Tabell B12. Kostnader och effekt för rening vid industrier 

Fosfor Kväve 

Kostnad per kg 3100 (150-6600) kr 60b (22 – 330) 
Reduktiona 3900 (3400 - 4900) kg 150 000 kg 
Administrativ kostnad 38 000 kr/år  38 000 kr/år 
Total kostnad  12 (11 - 15) Mkr/år 9 (7 – 11) Mkr/år 

a Det totala utsläppet från industrier till vatten var år 2006 ca 10 ton P (brutto) och 210 ton N (netto till 
havet); b Samma reningskostnad som för avloppsreningsverk har antagits. 

Tabell B13. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner 

Åtgärd / kostnadspost Kostnad kr/år 

28. Länsstyrelserna “..omprövning av tillståndspl..” 32 000 (20 000 – 45 000) 

Enskilda avlopp

För enskilda avlopp uppskattas reduktionsbehovet för fosfor till 25 - 40 %, från dagens 51 
ton till mellan 38 och 30 ton. Tillförseln av kväve till kusten kommer då också att minska 
med ca 90 000 ton. Som nämnts tidigare kommer ett mer detaljerat åtgärdsbehov att 
behöva tas fram för de enskilda delavrinningsområdena, där man också kan behöva 
beakta olika källors påverkan på den ekologiska statusen utifrån skillnader i 
biotillgänglighet och känslighet i recipienten under olika perioder på året.  

Kostnader och effekter framgår av Tabell B14. och de administrativa kostnaderna 
sammanfattas i Tabell B15. 
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Tabell B14. Kostnad och effekt för rening av fosfor vid enskilda avlopp

Fosfor Kväve 

Kostnad per kg 7000 (3500b- 11800c) kr 
Effekt av åtgärdera 17 000 (12 000 – 20 000) kg 90 000 
Administrativ kostnad  125 (100 – 150) Mkr/år 
Total kostnad  244 (184 – 290) Mkr/år 0 (bieffekt av förbättrad P-rening)

a Det totala utsläppet från enskilda avlopp till vatten var år 2006 ca 51 000 kg fosfor brutto och 
180 000 kg kväve netto till havet. b Från BSAP –rapporten c Från IVL underlaget  

Tabell B15. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner 

Åtgärd / kostnadspost Kostnad tkr/år 

3. NV underlag för föreskrift eller  65 

37. Kommunerna behöver..VA-planer  900  (500  – 1 400) 

32. Kommunerna behöver.. tillsyn av  123 750  (100 000  - 150 000) 
Summa 125  000  (100 000  – 150 000) 

Övriga åtgärder mot övergödning

För åtgärder som inte är kopplade till en specifik källa sammanfattas de uppskattade 
administrativa kostnaderna i Tabell B16. 

Tabell B16. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner 

Åtgärd / kostnadspost Kostnad kr/år 

14. Boverket “.. utveckla kunskapsunderlag..” 180 000 

24. SMHI “..ta fram hydrologisk information..” 200 000 

26. SMHI “..ta fram fysikalisk och hydrografisk information..” 20 000 

Summa 400 000 
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B 1.2.3  Beräkning av kostnadseffektivitet 

Enligt vattendirektivet (2000/60/EG) skall ett åtgärdsprogram utformas så att det är 
kostnadseffektivt, det vill säga att målen uppnås till lägsta kostnad. 

Vilka fysiska åtgärder som blir resultatet av de 37 åtgärderna riktade till myndigheter och 
kommuner avgörs av respektive organisation. På så sätt kan åtgärderna anpassas och den 
mest kostnadseffektiva åtgärdskombinationen kan tillämpas lokalt. I Tabell B17 och B18 
redovisas kostnadseffektiviteten för de konsekvensanalyserade åtgärderna för minskad 
tillförsel av fosfor och kväve till vatten på distriktsnivå. Uppskattningarna är baserade på 
generella effekter och kostnader och användbarheten för att rangordna åtgärder för 
specifika avrinningsområden eller vattenförekomster kan vara missvisande på grund av 
stor lokal variation. Hänsyn har inte tagits till att utsläpp från olika källor kan ha olika 
biotillgänglighet, men det är något som kan behöva beaktas innan åtgärder rangordnas 
utifrån kostnadseffektivitet. Här redovisas kostnaden för rening av fosfor och kväve 
separat, men vissa åtgärder ger både minskad fosfor- och kvävetillförsel till vatten och 
kostnaden bör då fördelas mellan dessa. För underlagsberäkningar hänvisas till bilaga 
1.2.2.

Åtgärder som inte anses kostnadseffektiva, eller där det inte finns tillgängliga uppgifter 
på effekter och kostnader, finns inte med i analysen. Dessa åtgärder kan dock vara 
kostnadseffektiva i enstaka fall. Det skulle till exempel kunna vara sjörestaurering och 
återmeandring av vattendrag.  

Tabell B17. Kostnadseffektivitet för åtgärder för minskad tillförsel av fosfor till vatten  

Åtgärd Kostnad (kr/ kg P) 

Dammar för fosforavskiljning 820 (350 – 10 000) 
Utökad rening vid reningsverk och industri 3100 (150 –   6 600) 
Våtmarker 6 700 (1 700 – 37 000) 
Utökad rening för enskilda avlopp 7 000 (3 500 – 12 000) 
Gräsbevuxna skyddszoner på åkermark 7 400 (4 200 – 11 000) 

Tabell B18. Kostnadseffektivitet för åtgärder för minskad tillförsel av kväve till vatten  

Åtgärd Kostnad (kr/ kg N) 

Utökad rening vid reningsverk och industri 60 (22 –   330) 
Gräsbevuxna skyddszoner på åkermark 400  
Dammar för fosforavskiljning 650 (440 – 1 300) 
Våtmarker 920 (80 – 6 800) 
Utökad rening för enskilda avlopp 2 700 (2 000 – 3 200) 
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Som framgår av Tabell B17 och B18 är variationen i kostnader stor för varje enskild 
åtgärd, men för både fosfor och kväve framstår utökad rening vid reningsverk och 
industri som en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna, därefter följer olika åtgärder för 
att minska de diffusa förlusterna från åkermark och utökad rening för enskilda avlopp. 
Eftersom förutsättningarna för åtgärder varierar mellan olika områden och olika 
utsläppskällor går det inte att för varje vattenförekomst peka ut den mest 
kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder innan mer uppgifter har tagits fram. I det 
kommande konkreta åtgärdsarbetet behöver ansvariga myndigheter och kommuner ta 
fram underlag på lokal och regional nivå i samverkan med vattenmyndigheterna och 
länsstyrelserna samt andra befintliga organisationer och avnämare för att kunna analysera 
och jämföra kostnadseffektiviteten mellan olika åtgärder.
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B 1.3 Miljögifter 

B 1.3.1 Beräkning av åtgärdsbehov för miljögifter  

Kunskapen om förekomster av miljögifter i vattnet är bristfällig. Det beror framför allt på 
de höga kostnaderna för att analysera miljögifter i vatten, vilket gör det svårt att skapa en 
sammanhängande bild av föroreningssituationen. Dessutom är spridningsvägarna för 
många kemikalier okända. Närmare 400 vattenförekomster i Norra Östersjöns 
vattendistrikt riskerat att inte uppnå god kemisk status till 2015 Dessa är i behov av att 
undersökas ytterligare för att verifiera status och identifiera eventuella föroreningskällor.  

Beräknat på 400 ytvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status och 
en schablonkostnad för screening och utredning på 40 000 (30 000– 50 000) kr per 
vattenförekomst blir den totala kostnaden 16 000 000 (12 000 000 – 20 000 000) kr. Den 
årliga kostnaden blir 900 000 (700 000 – 1 200 000) kr med en avskrivningstid på 30 år. 

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt beräknas det finnas 165 misstänkt förorenade 
områden i riskklass 1 i anslutning till en vattenförekomst som skulle kunna innebära risk 
för påverkan.101 En medelkostnad för åtgärder på förorenade områden är mellan 30-40 
miljoner kronor per objekt. Kostnaderna kan dock variera mycket, mellan en miljon till 
ibland flera hundra miljoner. Med en kostnad på mellan 30-40 miljoner per objekt blir 
summan för att åtgärda 10 (5 – 15) % (antagande att 5 -15 % medför påverkan på kemisk 
eller ekologisk status) av dessa områden i vattendistriktet, 580 (250 – 990) miljoner kr. 
Kostnaden, blir 33 (14 – 57) miljoner kronor per år med en avskrivningstid på 30 år. 

Förbättrad rening i form av anläggande av dagvattendammar eller våtmarker för rening av 
bland annat miljögifter varierar mycket i kostnad beroende på vattenförekomsten som ska 
åtgärdas, hur stort tillrinningsområdet är, hur många hektar ansluten yta och 
anläggningsyta det gäller. Medelkostnaden för 20 planerade och budgeterade 
anläggningar av dagvattendammar inom Norra Östersjöns vattendistrikt är 2 miljoner 
kronor styck.  Vid ett antagande att mellan ytterligare 10 och 20 dammar behöver 
anläggas blir kostnaden 20 – 40 miljoner kronor. Med 30 års avskrivningstid blir 
kostnaden 1,2 – 2,3 miljoner kronor per år. 

Administrativa kostnader för åtgärder mot miljögifter 

De administrativa kostnaderna för miljögifter är sammanfattade i Tabell B19. 

                                                
101

http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Efterbehandling-av-
fororenade-omraden/Laget-i-landet--efterbehandling/Lagesbeskrivning-av-
efterbehandlingsarbetet-i-landet-2008/ 
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Tabell B19. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner a  

Åtgärd / kostnadspost Kostnad tkr/år 

5. Naturvårdsverket “..prioriterade ämnenas förekomst..” 183 
10. SGU “..hydrogeologiskt kartunderlag..” 1 700  

13. Banverket “..dagvattens påverkan på yt- och grundvatten..” 20  
17. SJV “..minska riskerna med användning av växtskyddsmedel..” 75 
19. MSB “..riktlinjer för undersökande övervakning..” 24 
28. Lst “..omprövning av tillståndspliktiga verksamheter..” 80 (32 – 130) 
36. Kom “..utveckla sin planläggning och prövning..” 1 000  (500  – 1500 ) 

Summa 3 265 (2 534 - 3632) 

a Löptid för administrativa kostnader har satts till 6 år. För underlagsberäkningar se Bilaga 2. 
  

B 1.4 Främmande arter 
För miljöproblemet främmande arter föreslås inga åtgärder utöver redan pågående 
insatser och därför har ingen konsekvensanalys genomförts av någon föreslagen åtgärd. 

B 1.5 Fysiska förändringar 
Dammar

Enligt dammregistret finns det 945 dammar i Norra Östersjön vattendistrikt, varav 469 är 
klassade som större dammar (Nvklass 1 och 2) och 476 är klassade som mindre dammar 
(Nvklass 3-7). För de stora dammarna har utredning och återställning antagits för 40 – 60 
% och resterande beräknas behöva åtgärder i form av omlöp, inlöp eller fisktrappa. För de 
mindre dammarna antas 25 (10 – 40) % behöva utredas vidare och återställas och för 75 
(60 – 90) % har det antagits att omlöp, inlöp eller fisktrappa behöver anläggas.   

Den totala kostnaden för utredning och konstruktioner för 945 dammarna uppskattas till 
250 (220 - 280) miljoner kr. Med en avskrivningstid på 30 år blir den årliga kostnaden 15 
(13 - 16) miljoner kr. 

Vägtrummor

Det finns ca 5000 broar och vägtrummor102 i vattendistriktet. Av dessa antas 20  (10 - 30) 
procent utgöra vandringshinder för fiskar, vilket behöver åtgärdas för att uppnå god 
ekologisk status. Kostnaden för att åtgärda vandringshindren uppskattas till 250 000 kr 

                                                
102 Antal vägövergångar baserar på en GIS-analys som genomförts med hjälp av SMHIs 
vattendragsskikt för vattenförekomster samt Lantmäteriets vägskikt för allmänna, enskilda och 
övriga vägar och stigar. 
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per vägövergång. Den totala kostnaden för återställande av övergångar som utgör 
vandringshinder uppskattas till 250 (125 - 375) miljoner kr, vilket ger en kostnad på 15 (7 
- 22) miljoner kr per år.   

Biotopvårdande insatser

Med biotopvårdande insatser menas här återställande av bottensubstrat och lekgrus i 
vattendragen som rinner genom jordbruksmark och skogsmark.  

För jordbruksmarken antas 25 (10 - 30) % av vattendragen vara i behov av åtgärder, 
uppskattningsvis är vattendragen i genomsnitt 3 (2,5 – 3,5) meter breda i vattendistriktet. 
En genomsnittlig kostnad för återställande av bottensubstrat och lekgrus antas vara 200 kr 
per kvadratmeter. Detta innebär en uppskattad totalkostnad på 262 (87 - 366) miljoner kr. 

För skogsmark antas 10 (5 -15) % av vattendragen vara i behov av åtgärder och att den 
genomsnittliga kostnaden är den samma som för jordbruksmarken, vilket betyder att den 
totala kostnaden för åtgärder av vattendragen genom skogsmarken är 82 (34 - 144) 
miljoner kr.  

Den totala kostnaden för biotopvårdande åtgärder i vattendrag uppskattas till ca 344 (121 
- 510) miljoner kr, vilket ger 20 (7 - 29)  miljoner kr per år. 

Ökad minimitappning samt förändrad korttidsreglering

En schablonkostnad har antagits för ökad minimitappning och förändrad korttidsreglering 
motsvarande 1 (0,5 – 1,5) % av intäkten av elförsäljning baserat på 2007 års priser och 
normalårsproduktion.103 Kostnaden för detta uppskattas till 1 (0,5 1,5)  miljoner kr/år. 

Administrativa kostnader för åtgärder mot fysiska förändringar 

De administrativa kostnaderna för åtgärder mot fysiska förändringar är sammanfattade i 
Tabell B20. 

Tabell B20. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner a  

Åtgärd / kostnadspost Kostnad tkr/år 

20. Riksantikvarieämbetet “..underlag för vilka vattenmiljöer och..” 267 
21. Skogsstyrelsen “..styrmedel för ändamålsenliga skyddszoner..” 43 

27. Vägverket “..undanröja eller motverka vandringshinder..” 20 
28. Lst “..omprövning av tillståndspliktiga verksamheter..” 2 500 (800 – 4 200 ) 
29. Lst “..erforderlig egenkontroll och kontrollprogram..” 170 

Summa 3 000 (1300 – 4 700) 

                                                
103 Sorby, J. 2009. Vattenkraft i Norra Östersjöns vattendistrikt – Produktion och ekonomi. 
Underlagsrapport 29 sept 2009. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. 
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B 1.6 Skydd av dricksvatten 
I Norra Östersjöns vattendistrikt finns det ca 290 dricksvattentäkter som saknar fullgott 
skydd. Fullgott skydd innebär dricksvattentäkter med skyddsbestämmelser enligt 
miljöbalken. Dricksvattentäkter med äldre skydd eller utan skydd kan behöva åtgärdas. 
Uppskattningsvis kostar utredning, undersökning och inrättande av vattenskyddsområde 
mellan 0,2 -2 miljoner kronor, vilket ger en totalkostnad på 360 - 670 miljoner kronor. 
Uppdelat på 6 år blir den årliga kostnaden i 60 - 110 miljoner kronor per år, med en 
medelkostnad på 85 miljoner kronor per år.  

Administrativa kostnader  
De administrativa kostnaderna för skydd av dricksvatten är sammanfattade i Tabell B21. 

Tabell B21. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner a  

Åtgärd / kostnadspost Kostnad kr/år 

11. SGU “..insamla information om befintliga vattentäkter..” 470 000 
22. Livsmedelsverket “..styrmedel för övervakning av råvatten..” 50 000 

Summa 520 000 

B 1.8 Ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten 
För miljöproblemet ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten föreslås inga 
specifika åtgärder utöver de som föreslås för andra miljöprobelm och därför har ingen 
konsekvensanalys genomförts av någon föreslagen åtgärd. 

B 1.9 Klimatförändringar 
Den enda åtgärd som är konsekvensanalyserad för klimatförändringar är förbättrat 
underlag i form av klimatprediktioner på avrinningsområdesnivå. Den administrativa 
kostnaden för denna åtgärd har uppskattats till 500 tkr per år. 
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B 1.10 Övriga åtgärder 

De administrativa kostnaderna för övriga åtgärder är sammanfattade i Tabell B22. 

Tabell B22. Uppskattade administrativa kostnader för de åtgärder som Vattenmyndigheten riktar 
till myndigheter och kommuner a  

Åtgärd / kostnadspost Kostnad kr/år 

1. Samtliga myndigheter och kommuner “..rapportering..” 1 900 000 
4. NV “..vattenrelaterad miljöövervakning och recipientkontroll..” 33 000 

12. SGU “..ta fram underlag om grundvatten som visar påverkan..” 570 000 
23. SCB “.. samhällsekonomisk statistik på avrinningsområdesnivå..” 33 000 

Summa 2 500 000 

a Löptid för administrativa kostnader har satts till 6 år. För underlagsberäkningar se Bilaga 2. 
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Bilaga 2  Administrativa kostnader 

B.2.1 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 vattendistriktets 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 vattendistriktsvis och framgår av kapitel 4, 
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.

B.2.2 Administrativa kostnader för Åtgärder 
1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver 
den 28 februari varje år rapportera till Vattenmyndigheten …

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övriga åtgärder 

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 2 600 timmar á 900 kr ger 2 300 tkr. 
Arbetskostnad för årlig rapportering, uppskattningsvis 10 000 (7 500 – 12 500) timmar á 900 kr 
ger 9 000 (6 750 – 11 250 000) tkr per år.  

Kostnad:  3 300 tkr engångskostnad; 9 000 tkr löpande varje år i 6 år.  

Total kostnad: 57 300 (43 800 – 70 800) tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 1 910 
(1 460 – 2 360) tkr/år. 

2. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för att 
utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för avloppsreningsverk …

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övergödning
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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. 

Total kostnad: 2 340 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 78 tkr/år. 

3. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för att 
utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för enskilda avlopp ……

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till 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. 

Total kostnad: 1 940 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 65 tkr/år. 

4. Naturvårdsverket behöver ta fram underlag för att utveckla föreskrifter och/ eller andra 
styrmedel för vattenrelaterad miljöövervakning och recipientkontroll.. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till  Övrigt

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

Total kostnad: 1 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 33 tkr/år. 

5. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med Kemikalieinspektionen, Sveriges geologiska 
undersökning, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk, utveckla 
kunskapsunderlaget om de prioriterade ämnenas förekomst och miljöeffekter…

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till 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. 

Total kostnad: 5 490 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 183 tkr/år. 

6. Naturvårdsverket behöver utveckla det nationella systemet med datavärdar…

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övrigt 

Åtgärd:  Arbetet med att utveckla system och uppdrag till datavärdar bedöms rymmas inom 
Naturvårdsverkets befintliga verksamhet, kostnad 0 kr. 
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7. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för att 
anpassa den nationella kalkningsplanen…

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till 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; Kostnaden hänförs till 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….. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övergödning

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

Kostnad:  32 000 tkr, varav vattendistriktets andel 6 400 tkr. 

Total kostnad: 32 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 1 067 tkr/år. 

10. Sveriges geologiska undersökning behöver ta fram hydrogeologiskt kartunderlag….. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Miljögifter  

Åtgärd:  Framtagande av data via fältinventering och analys av befintlig data, SGU skattar 
kostnaden för hela uppdraget till 51 miljoner kronor. 

Total kostnad: 51 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 1 700 tkr/år. 

11. Sveriges geologiska undersökning behöver fortsätta arbetet med att insamla information 
om befintliga vattentäkter…. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Skydd av dricksvatten 

Åtgärd:  Framtagande av data via fältinventering och analys av befintlig data, SGU skattar 
kostnaden för hela uppdraget till 14 miljoner kronor. 

Total kostnad: 14 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 470 tkr/år. 

12. Sveriges geologiska undersökning behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram 
underlag om grundvatten…

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övriga åtgärder  
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Åtgärd:  Framtagande av data via fältinventering och analys av befintlig data, SGU skattar 
kostnaden för hela uppdraget till 17 miljoner kronor. 

Total kostnad: 17 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 570 tkr/år. 

13. Banverket behöver ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att 
undanröja eller motverka vandringshinder och dagvattens påverkan…. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Miljögifter 

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

Total kostnad:  600 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 20 tkr/år. 

14. Boverket behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska 
undersökning, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, utveckla kunskapsunderlag samt 
råd och anvisningar …. 

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs främst till Övergödning 

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. 

Total kostnad:  5 470 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 182 tkr/år. 

15. Statens jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning inom 
miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv….. 

Kompletterande åtgärder; Kostnaden hänförs till Övergödning 

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

Total kostnad:  150 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 5 tkr/år. 

16. Statens jordbruksverk behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket, 
ta fram underlag för och utveckla föreskrifter……

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till 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. 

Total kostnad:  1 420 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 47 tkr/år. 
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17. Statens jordbruksverk och länsstyrelserna behöver, efter samråd med Naturvårdsverket 
och Kemikalieinspektionen, prioritera sina insatser…..

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till 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, 300 tkr per år.  

Total kostnad:  2 250 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 75 tkr/år. 

18. Kammarkollegiet behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, Fiskeriverket, 
Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, ta fram underlag och strategier…..

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Fysiska förändringar 

Åtgärd:  Inventering av vattenverksamheter, framtagande av strategi, arbetstid motsvarande ca 0,5 
årsarbetstid per myndighet (totalt 25 st) á 800 tkr ger 9 600 tkr. 

Total kostnad:  9 600 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 320 tkr/år. 

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver, efter samråd med 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utveckla riktlinjer för att förebygga olyckor….. 

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Miljögifter  

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

Total kostnad:  720 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 24 tkr/år. 

20. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver ta fram underlag för vilka 
vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde …

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Fysiska förändringar 

Åtgärd:  Inventering av berörda kulturmiljöobjekt, arbetstid motsvarande ca 0,5 årsarbetstid per 
myndighet, totalt 22 st, á 800 tkr ger ca 8 000 tkr. 

Total kostnad: 8 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 267 tkr/år. 

21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket, ta fram 
underlag och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel…. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Fysiska förändringar 

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

Total kostnad: 1 280 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 43 tkr/år. 
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22. Livsmedelsverket behöver, i samråd med Sveriges geologiska undersökning, ta fram 
underlag och utveckla föreskrifter …… 

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Skydd av dricksvatten 

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

Total kostnad: 1 400 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 47 tkr/år. 

 

23. Statistiska centralbyrån behöver tillhandahålla samhällsekonomisk statistik på 
avrinningsområdesnivå….. 

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övrigt 

Åtgärd:  Statistisk analys, uppskattad kostnad 1 000 tkr. 

Total kostnad: 1 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 33 tkr/år. 

 

24. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut behöver ta fram hydrologisk 
information på vattenförekomstnivå…. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övergödning 

Åtgärd:  Utveckla beräkningsmetoder och framtagande av data, uppskattade kostnader av SMHI, 
6 000 tkr. 

Total kostnad: 6 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 200 tkr/år. 

 

25. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut behöver ta fram klimatprediktioner 
på avrinningsområdesnivå…. 

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Klimatförändringar 

Åtgärd:  Utveckla beräkningsmetoder och framtagande av data, uppskattade kostnader av SMHI, 
15 000 tkr. 

Total kostnad: 15 000 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 500 tkr/år. 

 

26. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut behöver ta fram information som 
beskriver vattenomsättningen i kustområden med relevans… 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till 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; Kostnaden hänförs till Fysiska förändringar 

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

Total kostnad: 600 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 20 tkr/år. 

28. Länsstyrelserna och kommunerna behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, göra 
en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga 
verksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken…

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs främst till Övergödning 

Nationell åtgärd:  Inventering av berörda, befintliga tillstånd, GIS & dataanalys á 160 timmar á 
900 kr ger ca 144 tkr. 

Total kostnad: 144 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 5 tkr/år. 

Åtgärder i vattendistriktet:  Omprövning av tillstånd för markavvattningsföretag. 

Antal markavvattningsföretag i vattendistriktet är ca 8 000 st. Antag att 20 – 40 % av dessa 
berörs, d.v.s. 1 600 – 3 200 st. En omprövning beräknas ta 60 timmar/företag á 900 kr/timma. 
Total kostnad: 86 400-172 800 tkr /6 år = 14 400 - 28 800 tkr/år.

Åtgärder i vattendistriktet:  Omprövning av tillstånd för reningsverk. 

Antal reningsverk (A-, B-anläggningar) i vattendistriktet är ca 70 st. Antag att 50 (30 – 70) % av 
dessa berörs, d.v.s. 36 st (21 - 49). En omprövning beräknas kosta 39 tkr/företag.  Total kostnad:
1400 (820 – 1 900) tkr /6 år = 234 (140 - 320) tkr/år. 

Åtgärder i vattendistriktet:  Omprövning av tillstånd för industrier/övergödning. 

Antal tillståndspliktiga industrier i vattendistriktet med betydande utsläpp av fosfor eller kväve är 
ca 20 st. Antag 3-7 st av dessa berörs. En omprövning beräknas kosta 39 tkr/företag. Total 
kostnad: 195 (117 – 273) tkr /6 år = 32 (20 - 45) tkr/år. 

Åtgärder i vattendistriktet:  Omprövning av industrier med utsläpp av miljögifter. 

Antal tillståndspliktiga industrier i vattendistriktet med utsläpp av miljögifter är ca 220 st. Antag 
5-20 st av dessa berörs. En omprövning beräknas kosta 39 tkr/företag. Total kostnad: 195-780 tkr 
/6 år = 32-130 tkr/år. 

Åtgärder i vattendistriktet:  Omprövning av dammar och vattenregleringsföretag.

Enligt dammregistret finns det 945 dammar i vattendistriktet. Antag att 350 st 25 – 50 % av dessa 
berörs, d.v.s. 90 – 470 st. En omprövning beräknas ta 60 timmar/företag á 900 kr/timma. Total 
kostnad: 4 900 - 25 400 tkr /6 år = 800 - 4 200 tkr/år. 

29. Länsstyrelserna behöver säkerställa genomförande av erforderlig egenkontroll och 
kontrollprogram med avseende på ekologisk, kemisk och kvantitativ status. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs främst till Övergödning 

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

Total kostnad: 140 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 5 tkr/år. 
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Åtgärder i vattendistriktet:  Egenkontroll vid markavvattningsföretag (kostnad förs till 
Övergödning). 
Antal markavvattningsföretag i vattendistriktet är ca 8 000 st. Antag att 5 % (1- 10 %) av dessa 
berörs under perioden, d.v.s. 400 st (80 – 800 st). Arbetsinsatsen beräknas ta 11 timmar/företag á 
900 kr/timma. Total kostnad: 3 960 (792 – 7 920) tkr /6 år = 660 (132 - 1 320) tkr/år. 

Åtgärder i vattendistriktet: Egenkontroll vid företag som påverkar vattenflöden genom reglering  
Antal företag som berörs antas vara 100 st. Arbetsinsatsen beräknas ta 11 timmar per år/företag á 
900 kr/timma. Total kostnad:  990 tkr /6 år = 165 tkr/år. 

 

30. Länsstyrelserna behöver prioritera sitt åtgärdsarbete till avrinningsområden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå… 

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Fysiska förändringar  

Åtgärd: 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 de områden som läcker… 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Miljögifter  

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

 

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter som kan ha en inverkan på 
vattenmiljön, prioritera de vattenförekomster som inte uppnår…. 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övergödning 

Nationell åtgärd:  Inventering av berörda verksamheter, arbetsinsats på 40 timmar per kommun 
(290 st) á 900 kr ger ca 10 400 tkr. 

Total kostnad: 10 400 tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 20 % = 350 tkr/år. 
 

Åtgärder i vattendistriktet: Tillsyn av jordbruksföretag. 

Antal jordbruksföretag i vattendistriktet var 2007 ca 11 000 st. Antag att 10 – 30 % av dessa 
berörs av tillsyn, d.v.s. 1 100 – 3 300 st. Tillsynen beräknas ta 11 timmar/företag á 900 kr/timma. 
Total kostnad: 10 900-32 700 tkr /6 år = 1 800 - 5 400 tkr/år. 
 

Åtgärder i vattendistriktet: Tillsyn av enskilda avlopp. 

Antal enskilda avlopp i vattendistriktet har uppskattats till ca 150 000 st. Antag 50 (40 -60) % av 
dessa berörs av tillsyn för att uppnå god ekologisk status, d.v.s. 75 000 (60 000 – 90 000) st. 
Tillsynen beräknas ta 11 timmar/st á 900 kr/timma. Total kostnad: 742 000 (594 000 – 891 000) 
tkr /6 år = 124 000 (100 000 - 150 000) tkr/år. 
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33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en 
vattenförekomst inte uppnår… 

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övergödning 

Åtgärd: Bedöms kunna genomföras inom befintlig tillsynsverksamhet, kostnad 0 kr. 

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter…

Grundläggande åtgärd; Kostnaden hänförs till 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; Kostnaden hänförs till 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; Kostnaden hänförs till Miljögifter  

Åtgärd: Upprätta tematiskt tillägg till ÖP. Tidsåtgång per kommun uppskattas till 100 (50 - 150) h 
á 900 kr.  

Total kostnad: 6 480 (3 285 – 9 855) tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 100 % = 1 000 (500 
– 1 500) tkr/år. 

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster…. 

Kompletterande åtgärd; Kostnaden hänförs till Övergödning 

Åtgärd: Framtagande av tekniskt underlag för kommunens upprättande av vatten- och 
avloppsvattenplan. Kostnaden antas vara 300 tkr per plan och utgår från att ca 25 (15 - 40) % av 
vattendistriktets ca 72 kommuner behöver upprätta nya planer. 

Total kostnad: 5 400 (3 200 – 8 600) tkr /6 år, varav vattendistriktets andel = 100 % = 900 (500 - 
1 400) tkr/år. 
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Bilaga 3  Förklaringar av termer och begrepp 
Här följer förklaringar på vanliga begrepp som används i åtgärdsprogrammet. 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.  

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: Naturvårdsverkets föreskrifter för klassificering av ytvattenstatus (NFS 
2008:1) 

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

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. 

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 ska 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.  

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. 
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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.  

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. 

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 
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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. 
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.  

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 
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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 
vilken ekologisk status eller potential och kemisk ytvattenstatus, eller kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status, som ska uppnås i vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormerna ligger också 
till grund för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som ska syftar till att miljökvalitetsnormerna 
uppnås. 

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

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, 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. 

råvatten: Grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas till dricksvatten. 
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samråd: Samråd innebär att dialog ska upprättas med intressenter och berörda. Enligt 
vattenförvaltningsförordningen ska 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.  

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.  

tidsfrist: Enligt vattenförvaltningsförordningen ska hög eller god ekologisk status/potential och 
god kemisk status samt god kvantitativ status ha uppnåtts till den 22 december 2015. Enligt 4 kap 
9 § vattenförvaltningsförordningen får vattenmyndigheten besluta om tidsfrist till när 
kvalitetskraven ska vara uppnått. Detta får ske dock 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, 

- mindre stränga krav, dvs. att en sämre kvalitet än god status godtas, 

- mindre strängt krav för en ny verksamhet av särskilt stor allmän betydelse, under vissa 
förutsättningar, samt 

- tillfälliga försämringar på grund av naturliga orsaker eller till följd av olyckor. 

utsjö: vattnet i havet utanför kust samt öar. 

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. 

vatten i övergångszon: se övergångsvatten 

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 

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 
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ytvattenförekomst: En avgränsad och betydande förekomst av ytvatten är hela/delar av en sjö, å, 
älv eller kanal, ett vattenområde i övergångszonen eller ett kustvattenområde. 

Ett vattendrag, en sjö eller kustvatten kan bestå av flera ytvattenförekomster. 

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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