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Bakgrund 
 
Naturvårdsverket har i uppdrag att göra en sammanställning över avrinningsmyndigheternas 
informationsbehov samt föreslå hur detta informationsbehov skall tillgodoses. Alla 
länsstyrelser blev tillfrågade genom en enkät och svaren sammanställdes i maj 2002 (Bruno 
29/5 2002 dnr 720-2663-02 Mm). Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping fick 
därefter i uppdrag att ytterligare fördjupa denna studie. 
 
Utgångspunkten för denna fördjupade studie är en tänkt avrinningsdistrikts behov av 
information för att klara egenverksamhet och därutöver besvara frågor. 
Målet med studien är att belysa behovet av vägledningsmaterial, definitioner, utbildning e.t.c. 
 
Ett problem med uppdraget är att ett betydande antal nationella projekt (bilaga 1) liksom 
projekt på europabas (bilaga 2) just nu arbetar med olika guidelines och anpassningar av 
bedömningsgrunder, system aqua och andra verktyg. Det är alltså i de flesta fall inte möjligt 
att avgöra hur stor del av det ”frågeberg” som finns kring definitioner, verktyg, genomförande 
m.m. i ramdirektivet för vatten som besvaras i dessa utredningar.  
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detta projekt var att utifrån enkätsammanställningen av Ellen Bruno, maj 2002, 
göra en fördjupad studie av informationsbehovet för en tänkt avrinningsmyndighet. 
 
Databehov och datahantering  
EG:s ramdirektiv för vatten ställer krav på avrinningsdistriktsvis rapportering av data, 
tekniska format samt på tillgängligheten av data. Detta förutsätter bl.a. en välorganiserad, 
kvalitetssäkrad och billig tillgång till miljödata. Det är även en förutsättning för andra 
miljöuppdrag som miljömålsuppföljning och miljöövervakning m.m.. 
 
Idag är de data som efterfrågas i vattendirektivet utspridda på många institutioner och 
myndigheter t.ex. SLU, SGU, SMHI, länsstyrelser, LMV, SCB, IVL, kommuner mm. I flera 
fall så är data belagt med en uttags avgift eller man måste helt enkelt köpa data. Data måste 
bli lättillgängligare och gratis (om de gjorts på skattemedel). Ett webbaserat 
informationssystem som liknar det som SMHI har föreslagit i rapporten ”Informationssystem 
för vattendistrikt med grund i den nationella infrastrukturen”. En sådan lösning med ett 
gemensamt webbtorg för datautbyte är önskvärd. Det är idag teoretiskt möjligt, men ligger 
nog en bit fram i tiden i praktiken. Den mest troliga lösningen är att varje 
avrinningsområdesmyndighet får samla in data för sitt distrikt. 
 
Mycket underlag/data finns i länen, men det måste också vara möjligt att slå samman befintlig 
regional information från flera län, ett stort antal kommuner, vattenvårdsförund m.m. . 
Avsaknaden av standardiserade format och kvalitetsegenskaper, liksom fungerande databaser 
på nationell nivå är fortfarande en akilleshäl då data från olika län skall slås samman. Därför 
måste Naturvårdsverket som samordnande myndighet ta ett mera långtgående ansvar för 
svenska miljödata och ta fram förslag på hur data skall hanteras, dvs vilka databaser som skall 
användas och uppbyggnaden av dem samt se över tillgänglighet och kostnad av data. 
 
Många provtagningsprogram måste utökas och dessutom saknar vi ofta den grundläggande 
kunskap och data som behövs för att kunna genomföra karakteriseringen av våra vatten. Vi 
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föreslår därför att en nationell sjö-, kustvatten och vattendragsinventering genomförs 2003 för 
att ge ett homogent underlag för karakteriseringen av respektive distrikt.   
 
Vi föreslår vidare en användning av KARTOGIS1 som handläggarstöd och för rapportering 
till EU om den nya vattenmyndigheten läggs som en delegation inom en länsstyrelse. För 
leverans av GIS-data till EU föreslår vi att applikationen GIS-data från länsstyrelserna i 
Sverige används. 
 
Behov av definitioner, guidelines, verktyg med mera 
Då det gäller guidelines och verktyg saknas det mesta eftersom det mesta som finns inte är 
anpassat till vattendirektivet, men mycket görs redan idag. Det pågår dock projekt med denna 
inriktning både inom EU och nationellt. Inom en nära framtid kommer dessa att färdigställas 
och bli tillgängliga. Guiden skulle inte bara underlätta arbetet utan även säkerställa likartat 
arbetssätt / bedömningar hos de olika avrinningsmyndigheterna.  
 
Grundläggande definitioner är jätteviktiga att reda ut, då dessa är avgörande för vilken 
ambitionsnivå vi skall ha med arbetet med vattendirektivet. Vilka vatten skall tex klassas som 
modifierade? Eftersom arbetet med karakterisering av avrinningsdistrikt skall vara klart 
hösten 2004 är det nödvändigt att börja arbetet med att klargöra olika definitioner. 
 
De utökade kraven på miljöövervakning kommer att medföra enorma kostnader om vi inte 
använder oss av modeller. Framtagandet av lättanvända modeller för att kunna simulera 
effekter av åtgärder, tillståndsklassificeringar måste därför stimuleras centralt. Även 
samhällsvetenskapliga och ekonomiska modeller bör stimuleras. Då det gäller den 
ekonomiska analysen saknas såväl definitioner som metoder. 
 
Utbildningsbehov 
Under de olika faserna av vattendirektivets införande kommer behovet av olika 
utbildningspaket att gradvis förändras. Under 2003 bör utbildningsinsatser centreras till 
analysen över distriktets karaktäristika, konsekvenser av den mänskliga verksamheten för yt- 
och grundvattnets status samt en ekonomisk analys av vattenanvändningen. En bra mall och 
ett gediget utbildningspaket för ekonomisk analys är högt prioriterat. 
 
Det är också viktigt med utbildning om ramdirektivet som helhet inklusive tydliga 
definitioner av de begrepp som direktivet använder. Snarast bör de som ansvarat för svenska 
deltagandet i att utforma olika guidelines genomföra ett nationellt seminarium där resultaten 
presenteras. 
 
Information är viktig för att engagera allmänheten då det gäller tex förvaltningsplanerna. 
Workshops eller seminarier som syftar till att höja informationsnivån hos 
avrinningsmyndigheterna är därför angelägna. 
 
 
Tidspress 
 
 Den 22 december 2003 skall myndighetsorganisationen som skall genomföra direktivet vara 
etablerad. Ett år senare skall analysen över distriktets karaktäristika, konsekvenser av den 

                                                 
1 Länsstyrelserna i Sverige har tillsammans utvecklat ett gemensamt internt webb baserat handläggar GIS-system 
som kallas för KartOGIS. 
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mänskliga verksamheten för yt- och grundvattnets status samt en ekonomisk analys av 
vattenandvändningen vara klar. 
 
Ur detta tidsperspektiv är det uppenbart att verktyg, handböcker, bedömningsgrunder och ett 
omfattande utbildningspaket för dessa moment bör utvecklas med stor skyndsamhet. 
Karakterisering och fastställandet av antropogen påverkan  i avrinningsdistriktet samt 
ekonomisk analys av vattenanvändningen borde få högsta prioritet då detta arbete skall vara 
klart under 2004. 
 
Det är logiskt att anta att det under år 2004 kommer att finnas ett dramatiskt behov av att 
inhämta befintliga och kompletterande uppgifter för den nya avrinningsmyndigheten, vilket 
tyder på att denna utbildnings/stödsatsning bör infalla år 2003. Detta kommer att kräva 
betydande resurser som då måste avsättas i budgeten redan 2003. 
 
Det finns ett antal nationella beslut som brådskar inte minst de som är kopplade till 
karaktärisering av distrikten. I realitet kommer det vara nästan omöjligt att allokera resurser 
finna personal m.m. om karaktäriseringsuppdraget samt ekonomisk analys inte läggs ut redan 
under 2003. Vi kan egentligen inte se något annat alternativ än att dessa uppdrag snarast läggs 
ut på samtliga länsstyrelser åtföljda av en rimlig resurs. 
 
 
Många behov inte unika för ramdirektivet 
 
Att ha en välorganiserad, kvalitetssäkrad och billig tillgång till miljödata är en förutsättning 
för en rad miljöuppdrag (ramdirektivet, miljömålsuppföljning, miljöövervakning m.m). Det 
som möjligen principiellt skiljer vattendirektivets behov från övriga uppdrag är att det egna 
länets data blir otillräckliga samtidigt som nationella data inte ensamt speglar 
avrinningsområdet. Det måste således vara möjligt att slå samman befintlig regional 
information från flera län, ett stort antal kommuner och vattenvårdsförund m.m.. 
 
Avsaknaden av standardiserade format och kvalitetsegenskaper, liksom fungerande databaser 
på nationell nivå är fortfarande en akilleshäl så fort data från olika län skall slås samman. 
 
Naturvårdsverket måste nu som samordnande myndighet ta ett betydligt mera långtgående 
ansvar för svenska miljödata än vad som hittills varit fallet. En översyn av Naturvårdsverket 
datastrategi har länge varit och är fortfarande högst angelägen. 
Länsstyrelserna har beslutat om att införa KartOGIS som är ett länsstyrelse gemensamt webb 
baserat internhandläggar GIS system. Detta för att få gemensamma lösningar och tjänster 
inom GIS, men vilket också borde leda till bättre enhetlighet av länsstyrelse relaterad 
miljödata. 
 
 
Fråga för Fråga 
 
Allmänna frågor 
 
Fråga 1- 3 utgår 
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Fråga 4: Former för information från Naturvårdsverket 
Av enkät svaren framgår att information i alla former efterfrågas. Informationsmaterialet skall 
vara tillgängligt digitalt även om basen för informationen skall utgöras av tryckt material och 
finnas tillgänglig på svenska. 
 
Under de olika faserna av vattendirektivets införande kommer behovet av olika 
utbildningspaket att gradvis förändras. Under 2003 bör utbildningsinsatser centrerade till 
analysen över distriktets karaktäristika, konsekvenser av den mänskliga verksamheten för yt- 
och grundvattnets status samt en ekonomisk analys av vattenandvändningen prioriteras. Om 
man beaktar de förkunskaper som idag finns på länen framstår en bra mall och ett gediget 
utbildningspaket för ekonomisk analys som högt prioriterat. 
 
Det är också viktigt att en detaljerad utbildning om vattendirektivet som helhet inklusive 
tydliga definitioner av olika begrepp m.m. kommer till stånd tidigt. 
I ett kort tidsperspektiv bör den som ansvarat för svensk representation i olika guidelines 
genomföra ett nationellt seminarium där erhållna resultat presenteras (hösten 2002- våren 
2003). Det kan vara lämpligt att detta utförs som ett tvådagars seminarium där de 11 CIS 
presenteras löpande. 
 
I flera fall kan det tänkas att utbildningspaketen bör innehålla två nivåer. En bas nivå där 
målgruppen är länsstyrelsetjänstemän, vattenvårdsförbund som framgent kommer att arbeta 
med underlag och genomförande av vattendirektivet. Det behövs förmodligen också en 
påbyggnads nivå för de sekretariat som nu tillskapas för avrinningsområdesmyndigheten. Om 
de nu tillskapade avrinningsmyndigheterna på sikt tar över informations och 
utbildningsansvar är något oklart. I ett inledande skede är det dock praktiskt omöjligt. 
 
Fråga 5.Vilken information saknas idag. 
 
Nästan allt eftersom i princip inget av de verktyg som idag finns ännu har anpassats till 
ramdirektivet. Av bilagorna 1 och 2 framgår dock att projekt pågår både i EU som helhet och 
nationellt. Under en relativt närliggande framtid kommer dock dessa att färdigställas och bli 
tillgängliga. Eftersom det är troligt att dessa material knappast kan sammanfogas i ett 
dokument bör ett översiktligt system skapas för samtliga 
verktyg/guidelines/definitioner/nationella ställningstagande m.m. skapas. 
 
Ett faktum som hittills getts mycket lite uppmärksamhet är att grundläggande kunskap och 
data om våra vatten och deras status saknas redan i karakteriserings fasen. Ytterst lämpligt 
vore att en nationell sjö-, kustvatten och vattendragsinventering genomförs år 2003 för att ge 
ett homogent underlag för karakteriseringen av respektive distrikt. 
Eftersom detta är praktiskt och budgetmässigt svårt kan en nödlösning vara att under 2003 
skapa en harmoniserad sammanställning av befintliga data som 2004 kompletteras med sina 
brist områden. Om detta skall detta vara möjligt krävs en snabbt utarbetad projektplan 
innehållande nödvändiga definitioner och ställningstaganden. 
 
Nuvarande tidplaner för SGUs uppdrag att karaktärisera grundvatten, är det tidsmässigt i fas ? 
I dag saknas i regel information om t.ex. samspelet mellan grund- och ytvatten. 
 
 
Artikel 4 + bilaga V 
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Fråga 1. Vägledningsmaterial för att uppnå direktivets miljömål 
 
Enkätsvaren sammanfattar detta rätt bra. Det är ingen mening med att upprepa önskemål om 
definitioner eller tillgång till underlagsmaterial. Möjligen bör vi utreda vilka strategiska val vi 
kan göra i Sverige? Vi måste t.ex. anpassa begreppet HMWB, dvs kraftigt modifierade vatten,  
till svenska förhållanden.  
 
I motsats till pågående utredning förutsätter vi att de nationella miljömålen är överordnade 
målen enligt direktivet. Direktivets mål bör i princip kunna falla in som 
preciseringar/regionaliseringar kopplat till de nationella miljökvalitets målen 
 
Fråga 2. I vilken form skulle ni vilja ha den informationen? 
 
 
Fråga 3. Vilket stöd behöver ni för att kunna identifiera undantag från miljömåluppfyllelse? 
 
??????????? 
 
 
Artikel 5 – karakterisering + bilaga II och III. 
 
Fråga 1. I vilken form skulle ni vilja ha stödet för karakterisering av avrinningsdistrikten 
 
Fråga 1a.  med avseende på naturgiva förutsättningar? 
 
Det stöd som behövs för att karakterisera vattenförekomsterna är en manual som talar om 
vilket system vi skall använda (A eller B) och en noggrann beskrivning av hur och vilka 
parametrarna som skall tas fram (metod, verktyg och dataunderlag) samt redovisas (enhet, 
värdesiffror mm). Naturligtvis skall det lagras på ett standardiserat sätt så att det lätt kan 
implementeras i ett GIS-system. Det är viktigt att ett standardiserat lagringssystem bestäms 
tidigt så att inmatning av inventeringsdata blir rätt med en gång.  
 
Fråga 1b. med avseende på mänsklig påverkan på distriktets yt- och grundvattenstatus? 
Framför allt behövs resurser till att standardisera, bygga upp och underhålla nationella 
databaser. Sedan behövs även fri tillgång till standardiserade och kvalitetssäkrade data från 
olika myndigheter. 
 
Exempel på information och nationella databaser som behövs för att beskriva mänsklig 
påverkan: 
Vägverket: NVDB (Nationella väg data banken), Broregistret, trafikstatistik, saltning mm 
Banverket: järnvägssträckningar, järnvägsbroar, bekämpningsmedel på banvallar mm 
Jordbuksverket: Jordbruksblock, vad som odlas, vattenuttag, biocidanvändning, 
konstgödsling mm. 
SMHI: Dammregistret, höjda och sänkta sjöar, svenskt vattenarkiv, svenskt havsarkiv och 
klimatarkiv mm. 
Länsstyrelserna: Emissionsdata från verksamheter (EMIR), regionala miljöövervakningsdata 
för yt och grundvatten , Biotopkarteringar, ytvattenförekomster mm 
IVL: depositionsdata 
SCB: Befolkningsstatistik 
Lantmäteriet: Markanvändning, kanaler, mm 
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SGU: brunnar, berggrundskarta, grundvattentäkter, nationella kemiska grundvattendata? 
Sjöfartsverket: Transport av farligt gods 
SLU: Nationella miljöövervakningsdata, schablonsiffror på läckage från jorbruksmark+ 
skogsmark 
Skogsstyrelsen/ skogsvårdsstyrelserna: areal skog, avverkning 
Livsmedelsverket: Dricksvattenanalyser, bekämpningsmedel i dricksvatten 
 
Förslag på uppgifter som idag inte finns i databer i någon större utsträckning. 
�� Vattenverksamheter ( muddring, sanduttag,  mm) 
�� Fiskodlingsregister (Nationell databas på gång) 
 
Modeller för att simulera påverkan och åtgärder. En stor del av den underlagsdata som behövs 
till modellerna finns i de ovan uppradade databaserna.   
 
Fråga 1c. med avseende på ekonomisk analys av vattenanvändningen i distriktet? 
Vad gäller ekonomisk analys saknas en mängd definitioner och metoder:   
�� Vad är det som skall ingå i den ekonomiska analysen, vad ingår i begreppet miljö och 
resurskostnad, vilken detaljeringsnivå skall det vara på uppgifterna?  
�� Vad skall ingå i en vattenavgift? Olléns utredning har hittills berört denna fråga mycket 
ytligt. 
�� Skall kostnadsberäkningar göras inklusive eller exklusive moms? 
�� Skall kostnaderna för vattenanvändning beräknas för all befolkning inom 
avrinningsområdet eller är det endast vattentäkterna inom avrinningsområdet som 
kostnadsberäkningarna grundas på? 
�� Vilka metoder skall användas för att värdera miljön? 
�� Hur sätter man pris på diffusa läckage? 
 
En mall behövs för hur uppgifter om vattenanvändning skall registreras, så att en 
avrinningsområdesvis sammanställning/ekonomisk analys lätt kan göras för hela distriktet. 
 
 
Fråga 2. Vilka verktyg skulle ni vilja använda för karakteriseringen (GIS, modeller, 
fjärranalys etc.) 
 
Vilka verktyg som kan användas vid karakteriseringen beror på vilken deskriptor vi är ute 
efter och vilket data underlag vi har. En vattenförekomsts geologi kan t.ex. bestämmas med en 
”overlay” analys av berggrundskartan.  
 
Det viktigaste för att kunna karakterisera en vattenförekomst är standardiserade och 
kvalitetssäkrade data. Det absolut viktigaste för grunddata är hur vattenförekomsterna skall 
definieras som egna objekt (punkt, linje eller polygon) och att de får unika iden. 
 
Vi behöver tillgång till olika databaser tex EMIR m.fl. för uppskattning och identifiering av 
punktkällor. En förutsättning är då att alla inrapporterar till databaserna och att det inte är 
ekonomiskt omöjligt att få ut data.  
 
Modellutvecklingsarbete pågår på många områden tex kväve och fosfortransport i Göta älvs 
avrinningsområde.  
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Artikel 7 - vattenförekomster + bilaga V 
 
Fråga 1. Har ni behov av mallar/stöd för att identifiera vattenförekomster för framtida 
vattentäkter? 
 
Det behövs en guide över hur olika intressen värderas för att kunna väga dem mot varandra. 
Guiden skulle inte bara underlätta arbetet utan även säkerställa ett likartat arbetssätt / 
bedömningar hos de olika avrinningsmyndigheterna.  
Geologiska och hydrogeologiska karteringar är en förutsättning för att få överblick över 
vattensituationen i ett område. Kunskap om potentiella föroreningskällor behövs också för att 
kunna avgöra om en vattenförekomst bör användas som vattentäkt. 
 
Fråga 2. Har ni behov av mallar/stöd för att identifiera kraven på vattenförekomster som 
används/kan användas som vattentäkter? 
 
När det gäller krav på vattenkvalité borde det räcka med Livsmedelsverkets krav. 
Minimumkvantitetskrav är ju angivet i vattendirektivet. 
 
Fråga 3. Vilka underlag/vilken information behöver ni för att kunna upprätta skydd för 
dricksvattenförekomsterna i distriktet? 
 
Vi behöver all den information som uppges i Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 
om vattenskyddsområde som just nu är ute på remiss till den 26:e augusti 2002. 
 
Fråga 4. Hur tycker ni att skyddet för mindre dricksvattentillgångar som inte omfattas av 
direktivet fungerar idag? 
 
I Västra Götalands län finns nästan inte några skydd för mindre dricksvattentillgångar av olika 
skäl. Det är mycket resurskrävande att upprätta ett skydd och det är inte riktigt lika angeläget 
att upprätta skyddsområden för mindre vattentäkter som för större, då det finns andra 
arbetsmetoder för att uppnå samma sak. Det är lättare att hålla koll på verksamheter som kan 
påverka vattenkvalitén samt att det är lite lättare att ordna reservvatten för en mindre 
vattentäkt. I Västra Götalands län pågår arbete med att ta fram en manual för inventering av 
vattenförekomster och där kommer man förhoppningsvis se vilka mindre vattentäkter som bör 
skyddas. 
 
 
Artikel 8 – övervakning + bilaga V 
 
Fråga 1. Vilka ytterligare moment i Handboken behövs för att den även ska kunna fungera 
som centralt instrument för övervakning enligt vattendirektivet?  
 
När handboken omarbetas för att passa till direktivet tillkommer eller omarbetas befintligt 
material. Avgränsning av vad som skall ligga i hanboken och vad som ev. skall vara 
fristående avgörs delvis av praktiska överväganden. Det kan i gällande tidshorisont vara bäst 
att utveckla t.ex. vägledning för karaktärisering, ekonomisk analys som fristående dokument 
till att börja med. 
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Fråga 2. Vilket stöd behöver ni för att kunna bedöma om pågående program, t. ex. SRK 
program, är av sådan kvalitet och kvantitet att det är kan användas vid rapportering till EU?  
 
För att kunna besvara frågan om programmen är av sådan kvalitet och kvantitet att de kan 
användas för rapportering till EU är den geografiska avgränsningen av typer av 
vattenförekomster enligt direktivet av stor betydelse. I vattendirektivet är den nedre gränsen 
för indelning i vattenförekomster av sjöar enligt system A, 0,5 km2 och för 
avrinningsområden är den 10 km2. Direktivet ställer sedan krav på övervakning av de olika 
typerna av vattenförekomsterna. I bilaga 3 visas en karta över avrinningsområden som är > 10 
km2 i Göta Älvs avrinningsområde. Det sker nästan inga mätningar i dessa små 
avrinningsområden. Hur många övervakningsstationer som krävs enligt direktivet i Göta älvs 
avrinningsområde beror helt på hur man slår ihop avrinningsområdena och hur många olika 
vattentyper man sedan får och dess status. Vad gäller provtagning i sjöar sker idag endast 
provtagning i de största sjöarna i avrinningsområdet och troligtvis finns det över 600 sjöar 
som är större än 0,5 km2 i avrinningsområdet. (OBS! en ungefärlig siffra då en inventering av 
sjöar samt enhetlig databas över sjöarealer behövs). Hur många övervakningsstationer i sjöar 
som behövs beror helt på hur många sjötyper det finns i avrinningsområdet samt statusen på 
dem. Bra avrinningsområdesmodeller skulle delvis kunna ersätta brist på data.   
Kostnaderna för att geografiskt utvidga SRK kan alltså bli omfattande. Till detta kommer 
även kostnader för att utvidga parameterlistan i enlighet med direktivets krav. Detta 
exemplifieras med kostnaderna för Vätternförbundet och Bohuskustens vattenvårdsförbund: 
 
Vättern utökad övervakning: Utgångspunkten varierar kraftigt mellan olika 
huvudavrinningsområden i väl utbyggda kontrollprogram som t.ex. Vättern ökade kostnaden 
för kontrollprogrammet med knappt 20 % efter anpassning till ramdirektivets krav 
 (160 000 av 910 000 kr/år). 
På årsbas är det kostnader för övervakning av miljögifter i sjön samt en komplettering av 
parametrar i utlopp (metaller) som svarar för den största kostnaden ca 110 00 kr/år + 
Påväxtalger 40 000 kr/år + makrofyter 10 000 kr/år. 
 
Om prioriterade ämnen skall mätas i respektive tillflöde till Vättern (14 viktigaste) tillkommer 
en årlig kostnad på ca 19 000 kr/ prov eller totalt per år ca 270 000 kr. Dessa siffror är 
beräknade på kostnad för analys vart 6 år och på matrisen sediment eller fisk. Troligen är det 
idag betydligt dyrare att mäta i vattenfasen (behov av koncentrering m.m.) å andra sidan torde 
analyskostnaderna sjunka om marknaden för dessa analyser blir större. 
 
Om de prioriterade ämnena även skall mätas i de 14 tillflöden som ingår i programmet utgör 
ambitionshöjningen relaterad till ramdirektivet en 36%-ig ökning. 
 
Baserat på övervakningsprogrammet för Vättern skulle således ambitionshöjning enligt 
ramdirektivet medföra att  20 – 40 % av den nya totalkostnaden kan hänföras till direktivet. 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund:  
Varje mätstation kostar med dagens program 15 500kr för provtagning och analys. Denna 
summa innefattar provtagning av hydrografi, växtplankton och mjukbottenfauna. Dagens 
analys av miljögifter (tungmetaller, PCB, HCB, PAH, Brom, dioxin m.fl.) i sediment  kostar 
ca 35 000kr/station . Sedan tillkommer en rapporterings- och utvärderingskostnad för labben 
har ej den kompetensen att sätta in resultaten i ett större sammanhang. En utvärderingsrapport 
av dagens undersökningar av endast miljögifter kostar ca 300 000kr. Miljögifter undersöks i 
sediment en gång vart femte år på 14 stycken lokaler.  
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Förutom att övervakning skall ske oftare när det gäller miljögifter är det kanske fler ämnen 
som skall övervakas. Om det finns utsläpp till kustvatten av nedanstående ämnen skall de 
också övervakas utöver det som redan görs idag:  
Alaklor, Atrazin, Bromerade difenyletrar, C10- C13- kloralkaner, Klorpyrifos, Diklormetan, 
1,2- dikloretan, Diuron, Endosulfan, Hexaklorbutadien, Hexaklorcyklohexan, Isoproturon, 
Oktylfenol, Simazin, Trifluralin, Triklorbensener, Klorfenvinfos och Cyanider. 
 
Emån 
För Emå -programmet har direktivets lägsta ambitionsnivå ansatts vad det gäller frekvens. 
Hela programmet har behandlats dvs. såväl regional som nationell övervakning inom området. 
Som för Vättern är det främst prioriterade ämnen, påväxt, makrofyter som tillkommer men 
även provfiske i sjöar. Kostnaden för dagens Emå-programmet 1 076 400 kr/år vilket med 
ovanstående ramdirektivs nivå skulle bli ca 1 650 000 där 35 % kan hänföras till direktivet. 
Denna skattning kan antas vara i underkant eftersom direktivets lägsta ambitionsnivå ansatts 
vad det gäller frekvens. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi behöver : 
�� En tydlig anvisning hur den geografiska avgränsningen av avrinningsområden skall gå till 
samt klassificering av vattenförekomster. 
�� Avrinningsområdesmodeller. 
�� En tydlig beskrivning över hur övervakningsfrekvens av de prioriterade ämnena och de 
förorenade ämnena bestäms. Eftersom kostnaden för mätning av miljögifter är mycket hög är 
det jätteviktigt att klargöra vilken övervakningsfrekvens direktivet kräver. 
�� Olika typer av definitioner som t.ex. godtagbar konfidensnivå och modifierade vatten. 
�� Vattendirektivsanpassade bedömningsgrunder 
�� Resurser att gå igenom data/provtagning och kvalitetssäkra dem. 
 
 
Fråga 3. Behövs bättre samordning/stöd för övervakning av skyddade områden? Förslag? 
 
Ja, samordning är jätteviktig för att övervakningen skall gå till på samma sätt i hela landet. 
Det bör finnas ett vägledningsmaterial som talar om hur övervakningen skall bedrivas, särskilt 
för den biologiska övervakningen.  
 
Även här har vi gjort ett försök att räkna på kostnader men i grunden finns en frågeställning 
om direktivet ställer krav på övervakning i traditionell mening eller enklar uppföljning av 
”indikatorer” för att konstatera om statusen upprätthålls. Dessa indikatorer skulle då kunna 
utgå från respektive bevarande mål i skötselplanen för varje N2000 objekt. 
 
Inga Krämer har i sitt examensarbete vid länsstyrelsen i Jönköping försökt utreda kostnader 
för övervakning av Jönköpings läns akvatiska N2000 objekt. För en 6-års period är kostnaden 
i storleksordningen 2,5 miljoner kr. Arbetet kommer att tryckas i länsstyrelsens serie.  
 
 
Fråga 4. Finns det enligt direktivet , behov att rapportera miljöövervakningsdata på annat sätt 
än idag? Har ni några förslag på verktyg? 
 
I direktivet ingår att presentera en stor del miljöövervakningsdata på karta. Det behövs därför 
ett gemensamt GIS verktyg för Vattendistriktsmyndigheterna t.ex. VOGIS. VOGIS bygger på 
den teknologi som länsstyrelsernas nya gemensamma webbGIS-baserade handläggarsystem 
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KartOGIS (ESRIS:s ArcIMS). Den ekologiska och kemiska statusen på en vattenförekomst 
bestäms av den sämsta ingående parametern. Statusberäkningen behöver automatiseras för 
varje vattenförekomst eftersom det är ett stort antal parametrar och vattenförekomster. Detta 
kan göras i databas som innehåller rådata.  
 
Föroreningar från punkt och diffusa källor skall identifieras och kvantifieras i ett 
register/databas som skall ingå i förvaltningsplanen. Dessa data är även viktiga för 
handläggare och till modeller. Därför bör även dessa data GIS anpassas.  
 
 
Artikel 11 – åtgärdsprogram + bilaga VI 
 
Fråga 1. Med STRAM (Strategi för regional miljö) i åtanke,  
-bra/dåliga erfarenheter att ta lärdom av? 
-vilket ytterligare underlag/vilken information tror ni kommer behövas för att ta fram 
åtgärdsplaner? 
 
Frågan sammanfattas ganska bra i sammanställningen av enkätsvaren från länsstyrelserna. 
Den allra viktigaste lärdomen från STRAM- arbetet är nog att det är jätteviktigt att komma till 
skott med åtgärder som sedan följs upp för att se om det gick bra eller dåligt. 
 
Fråga 2. Vilka tekniska verktyg skulle ni behöva för att analysera och rapportera 
åtgärdsprogrammen? Förslag? 
 
Modeller av olika slag: 
- Åtgärdsmodeller för att kunna modellera effekter av olika åtgärder. 
- Kostnads/ nytto analys- modeller för att ta reda på vilka åtgärder som ger mest för pengarna. 
- Transport och källfördelningsmodeller för näringsämnen och miljögifter. 
- Modeller för att kunna tillståndsklassa olika vattenförekomster. 
- Implementeringsmodeller i distriktet, dvs kunskap om hur man agerar för att få 
problemägare att agera. 
- Olycksrisks analysmodeller för vägar, järnvägar och industrier med prognostisering av vart 
och vilken transport tid det är för en miljöförorening till en recipient eller grundvattentäkt. 
- Modeller för att kunna bedöma riskområden för översvärmningar. 
 
Vi ser inga särskilda behov av tekniskt verktyg för att rapportera till EU.  
 
 
Artikel 13 och 14 -förvaltningsplaner 
 
Fråga 1. I vilken form skulle ni vilja se mallar stöd för att identifiera detaljnivåer, krav och 
förfarande. 
 
Det är troligt att pågående översyn av PBL kommer att belysa dessa frågeställningar. Vi kan 
inte se att förfarandet enligt vattendirektivet i sak skiljer sig nämnvärt från gången i fysisk 
planering eller för den delen vägplanering. 
 
Vattendirektivet har ett likartat upplägg av medborgarnas deltagande i arbetet med 
förvaltningsplanen som PBL har när det gäller planer. Både direktivet och PBL har tre skeden 
där medborgaren ges möjlighet att lämna synpunkter: 
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PBL   Vattendirektivet 
 
 Program (i tidigt skede)  Ett arbetsprogram presenteras minst tre  

år innan förvaltningsplanen börjar gäl- 
la 

 
 Samråd (ett planförslag presenteras) En översikt över väsentliga vattenför- 

valtningsfrågor presenteras minst två  
innan förvaltningsplanen börjar gälla 

 
 Utställning (en bearbetad version Utkast till förvaltningsplan presenteras  

presenteras)    minst ett år innan förvaltningsplanen  
börjar gälla.  

 
Det är naturligtvis en vits med att arbetssättet för förvaltningsplaner blir likartat som övrig fysisk 
planering och som syns ovan är detta inte omöjligt så länge samråd/ utställningar kan hanteras 
genom större möten. Vid detaljplan är det dock vanligt att samtliga berörda får materialet 
personadresserat till alla berörda fastigheter. Det är svårt att tänka sig detta för ett avrinningsdistrikt 
av de dimensioner vi nu talar om eftersom i princip alla berörs. Avrinningsdistrikt sydöst (Ollén 
utkast till delbetänkande) skulle omfatta 11 län och 130 kommuner.  
Däremot borde allt från karaktäriseringsfasen över arbetsprogram ,-översikt, utkast till 
förvaltningsplan kunna hanteras som samråd, utställning, remiss = möjlighet att lämna synpunkter 
hanteras i princip som detaljplaner. Däremot är det troligt att de lagligt bindande åtgärdsplanerna 
måste tillsändas alla berörda. Detta behöver då inte gälla alla i hela området eftersom utdrag ur 
åtgärdsplanen ingår i förvaltningsplanen utan ”bara” de områden där faktiska åtgärder berör eller 
ställer krav på enskilda medborgare. Det bli ändå en omfattande arbetsuppgift att genomföra samråd 
och utställningar i 130 kommuner! 
 
Inom ramen för ”ERNIE” projektet har förvaltning och åtgärdsplaner granskas ur PBL synvinkel 
delprojektet redovisas i bilaga 5. 
 
Fråga 2. Finns det behov av vägledning även för mer detaljrika planer (för enskilda sektorer 
eller delavrinningsområden)? 
 
 
Fråga 3. Vilket stöd behöver ni för att engagera allmänheten i utformningen av 
förvaltningsplanerna? 
 
Vi behöver medel till information (layout av sammanställningar och tryckning+ informatörer) 
för broschyrer som man kan ta med sig ut på möten.  
Eventuellt skulle Naturvårdsverket kunna sammanställa goda exempel över hur man kan 
engagera allmänheten. 
Vi skulle vilja att Naturvårdsverket organiserade workshops för ”vattenmyndigheterna” där 
massmediala människor bjöds in och pratade. 
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Artikel 15 – rapportering  
 
Fråga 1. Vilket vägledningsmaterial och tekniskt stöd skulle ni behöva för att klara data- och 
informationshanteringen för den regionala avrapporteringen?  
 
Vi vill att Naturvårdsverket tar fram förslag på hur data skall hanteras. En central lösning där 
data är lättillgängliga och gratis. Idag finns ett antal databaser för miljödata t.ex. EMIR och 
DMN samt RUS som är under uppbyggnad. EMIR håller på att centraliseras vilket underlättar 
uttag, men en stor brist här är att det saknats styrning över att alla använder systemet. Det 
samma gäller för DMN, där mycket vattendata finns, vissa län använder DMN till mycket och 
andra inte alls. Vilka data som skall hanteras i systemen måste också styras upp. Data måste 
också vara tillgängliga inom rimliga ekonomiska villkor. RUS måste t.ex. betala 75 000kr för 
att få en regional och kommunal upplösning för en presentation av ett enda ämne.  
 
Standardisering, tillgång, samordning och GIS anpassning av de data som skall rapporteras till 
EU är en förutsättning för att klara den regionala rapporteringen till EU.  
 
Många nationella data som byggs upp regionalt skiftar i uppbyggnaden så att det är svårt att 
presentera och göra analyser över t.ex. länsgränserna. Exempel på sådana data är Natura 2000, 
naturreservat och andra typer av skyddsområden.  
 
Idag är de data som efterfrågas i direktivet utspridda på många institutioner och myndigheter 
t.ex. SLU, SGU, SMHI, LST, LMV, SCB, IVL, kommuner mm. I flera fall så är data belagt 
med en uttags avgift eller man måste helt enkelt köpa data. Data måste bli lättillgängligare 
och gratis (om de gjorts på skattemedel). Ett webbaserat informationssystem typ det förslag 
som SMHI har föreslagit i rapporten ”Informationssystem för vattendistrikt med grund i den 
nationella infrastrukturen”. En sådan lösning med ett gemensamt webbtorg för data utbyte 
skulle vara önskvärd. Om ingen gemensam plattform (webbtorg) för fysiskt datautbyte är 
praktiskt/politiskt möjlig så behövs det en metadatabas som kan tala om var data finns, 
kvalité, geografisk utsträckning mm. 
 
I vattendirektivet efterfrågas data som inte skall presenteras på karta/GIS som t.ex. punkt och 
diffusa föroreningskällor. Dessa bör också GIS anpassas eftersom det är data som passar för 
att presenteras på karta och viktig information för handläggare och som grund data i 
belastnings och åtgärds modeller.       
 
Fråga 2. Finns det tekniska system som ni skulle vilja använda för avrapportering? 
 
Länsstyrelserna i Sverige har tillsammans beslutat att upprätta och driva gemensamma 
geografiska informationstjänster via Internet eller LstNet. Detta projekt går under namnet 
LstGIS. LstGIS syftar till att sprida länsstyrelse information via Internet och för att effektivare 
kunna samverka med andra myndigheter i fråga om geografisk information. De två första 
applikationerna som är kopplade till LstGIS är ”Sveriges länskartor” och heter ”GISdata från 
Länsstyrelserna i Sverige”. (Se nedan) 
 
Länsstyrelserna i Sverige har tillsammans utvecklat ett gemensamt internt webb baserat 
handläggar GIS system som kallas för KartOGIS som skall användas av alla Länsstyrelser. 
Om den nya Vattenmyndighet strukturen baseras på befintlig verksamhet och då faller inom 
ramen för Länsstyrelserna så faller det sig naturligt att använda sig av KartOGIS konceptet för 
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att använda som handläggarstöd och rapportering till EU. KartOGIS bygger på samma teknik 
som pilotprojektet VOGIS. http://www.gis1.lst.se/vogis/ 
 
Enligt vattendirektivet skall det även levereras GIS-data till EU. Även här finns ett färdigt 
Länsstyrelse gemensamt system för att kunna leverera sina GIS-data. Applikationen heter 
”GISdata från Länsstyrelserna i Sverige”. http://www.gis.lst.se  
 
För information till allmänheten skulle man kunna utnyttja det publika konceptet ”Sveriges 
Länskartor” och göra en applikation för Vattenmyndigheten. http://www.gis.lst.se/lanskartor/   
 
SMHI:s utredning ”Informationssystem för vattendistrikten med grund i den nationella 
infrastrukturen” innehåller ett tilltalande förslag på hur efterfrågade data enligt 
vattendirektivet skall samlas under ett webb- torg. Men att tro att alla som har vattendirektiv 
relaterade data kommer att vilja/kunna koppla upp sig mot en gemensam plattform ligger nog 
långt fram i tiden även om det idag är teoretiskt möjligt. Förutom viljan så är tekniken 
begränsande eftersom svarstiderna från de distribuerade databaserna kommer att bli långa. 
Även om alla data samlas nationellt på samma ställe kommer troligen även här svarstiderna 
bli långa. Den mest troliga lösningen blir att varje ARO myndighet får samla in data för sitt 
distrikt och sedan göra kopior av databaserna, verktygen och modellerna på varje enskilt 
kontor/sekretariat.  
 
 
Slutsats 
Det finns ett antal nationella beslut som brådskar inte minst de som är kopplade till 
karaktärisering av distrikten. I realiteten kommer det vara mycket svårt att genomföra 
karaktäriseringen och den ekonomiska analysen om inte uppdraget läggs ut redan under 2003.  
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Bilaga 1 
  

020620 
 

Uppdrag med anledning av 
ramdirektivet för vatten 
 
 
Revision av bedömningsgrunder sötvatten, särskilt fisk 
 
Utförare:  Fiskeriverkets sötvattenlaboratorium. 
Projektledare; Björn Bergquist och Kerstin Holmgren 
Slutredovisningen :31 december 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Projektet syftar till att revidera de avsnitt som anges i bilaga 2. Revisionen omfattar att göra 
en uttolkning av texten i ramdirektivet, att dokumentera de brister som finns i dagens 
bedömningsgrunder, att föreslå relevanta kompletteringar samt att kostnads- och tidsredovisa 
dess utvecklingsmoment. Arbetet omfattar flera kontakter med uppdragsgivaren samt de 
parallella uppdrag som omfattar revisionsarbete av bedömningsgrunder. 
 
Revision av bedömningsgrunder sötvatten, särskilt påväxtalger 
 
Utförare: Amelie Jarlman.  
Slutredovisningen: 31 december 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Projektet syftar till att revidera de avsnitt som anges i bilaga 2. Revisionen omfattar att göra 
en uttolkning av texten i ramdirektivet, att dokumentera de brister som finns i dagens 
bedömningsgrunder, att föreslå relevanta kompletteringar samt att kostnads- och tidsredovisa 
dess utvecklingsmoment. Arbetet omfattar flera kontakter med uppdragsgivaren samt de 
parallella uppdrag som omfattar revisionsarbete av bedömningsgrunder. 
 
Revision av bedömningsgrunder sötvatten, särskilt plankton, 
makrofyter och bottenfauna 
 
Utförare: Institutionen för miljöanalys, SLU. 
Projektledare; Richard Johnson 
Slutredovisning: 31 december 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING: 
Projektet syftar till att revidera de avsnitt som anges i bilaga 2. Revisionen omfattar att göra 
en uttolkning av texten i ramdirektivet, att dokumentera de brister som finns i dagens 
bedömningsgrunder, att föreslå relevanta kompletteringar samt att kostnads- och tidsredovisa 
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dess utvecklingsmoment. Arbetet omfattar flera kontakter med uppdragsgivaren samt de 
parallella uppdrag som omfattar revisionsarbete av bedömningsgrunder. 
 

BILAGA 2. DE MOMENT SOM OMFATTAS AV DETTA UPPDRAG ÄR 
FÖLJANDE: 

��En sammanfattning över vilka skillnader som finns mellan nuvarande bedömningsgrunder 
och de krav på EQR som framgår av ramdirektivet vatten. De frågor som är av särskild 
vikt att belysa är vilka skillnader detta medför när det gäller klassningar i de olika 
skalorna. 

��En bedömning bör kunna ges om bedömningsgrunderna i dess nuvarande form svarar mot 
de intentioner som ges i ramdirektivet för vatten. 

��En sammanställning av vilka kriterier enligt ramdirektivet som uppfylls av 
bedömningsgrunderna, t ex sammansättning, antal och biomassa, och för vilka kriterier vi 
saknar indikatorer. En bedömning bör även göras av om vi använder relevanta index. 

��En översyn skall göras över vilka data som tillkommit sedan bedömningsgrunderna 
utvecklades, t ex RI00, STAR och AQEM, och på vilket sätt innehållet i dessa dataset bör 
påverka revisionsarbetet. Detta bör omfatta nationella och regionala 
övervakningsprogram, samt om relevanta data finns i kalkeffektsuppföljningsprogram, 
övrig riktad övervakning eller andra nordiska resultat. 

��När det gäller interkalibreringsprojekt inom EU förefaller dessa idag rikta in sig på att 
särskilja vattentyper enligt system A. Det system som Sverige hittills använt sig av är 
system B. Denna utredning bör belysa hur bedömningsgrunderna kan utvecklas för att 
bedöma typindelning enligt system B.  

��Arbetet ska prioritera bedömningar enligt gränserna i ramdirektivets nivåer ”Hög – God – 
Måttlig ekologisk status”. Det är dessa gränser som är aktuella i det internationella 
interkalibreringsprojektet. I Bedömningsgrunderna finns en femgradig skala precis som i 
EQR enligt direktivet. När det gäller detta arbete vill vi att ni fokuserar på eventuella 
skillnader och vad de består av när det gäller klassgränserna 1 -2 -3 i BG och High - Good 
- Moderate. Ett tankesätt är att gränserna skulle kunna vara desamma. Kanske kan de vara 
så i slutändan men det krävs ju olika beräkningar för att komma dit. Ett annat sätt att tänka 
är att det är påverkansklassificeringen som stämmer med ramdirektivet och att vi använder 
tillståndet som ett mera nationellt mått. Det som vi vill att ni arbetar med i projektet är hur 
vi måste förändra bedömningsgrundsdokumentet för respektive variabel för att kunna 
svara mot klassningen i direktivet. Ett annat sätt att uttrycka detta är att fundera kring hur 
vi skulle kunna utforma våra bedömningsgrunder om vi ville införa en tredje klassning. 
(Förutom de två vi har tillstånd och påverkan även en klassning enligt ramdirektivet). Den 
begränsning som vi gjort till de klassgränserna ovan beror naturligtvis på att vi tror att vi 
på detta sätt reducerar arbetsbelastningen initialt. När ni ser över vilket nytt material som 
eventuellt blivit tillgängligt är det också viktigt att ni prioriterar data kring dessa 
klassgränser.  

��Uppdraget skall även omfatta en analys av hur de olika bedömningskriterierna 
sammanfaller i olika bedömningssituationer. Denna fråga avser de hur samvariationen 
sker mellan olika bedömningsvariabler. Det är inte speciellt hanterligt om en bedömning 
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med plankton ger Moderate, om Bottenfauna ger Good och Fisk ger High i bedömningen 
av samma vatten. I vissa fall kan det vara så (kanske plankton reagerat på något som de 
övriga organismerna inte hunnit reagera på). I andra fall är de helt enkelt olika känsliga. 
Kanske är det t.o.m. så att vissa organismer t ex fisk, är så okänsliga att de först reagerar 
när påverkan börjat komma ner till klass 3. När det gäller viss typ av specifik påverkan är 
det säkert så. Sådana resultat behöver komma fram så att dessa underlag kan 
vidareutvecklas i ett kommande bedömningsgrundsarbete. Det som är speciellt viktigt här 
är ju att inte ett indikatorsystem avviker väldigt mycket från de övriga eftersom 
bedömningen kan komma att ske efter principen one-out-all-out.  

 
Revision av system Aqua 
 
Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping 
Projektledare: Ola Broberg 
Slutredovisning: 31 dec 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Målet är att System Aqua skall kunna modifieras att anpassas till de behov som ramdirektivet 
för vatten ställer när det gäller karaktäriseringsfasen. Uppdraget syftar till att specificera de 
förändringar som måste göras när det gäller handbokens struktur och innehåll. Vidare skall en  
tids- och kostnadsuppskattning tas fram för hur mycket arbete detta kräver samt även lämna 
förslag till hur revisionen kan ske 
 
Behovsanalys för anpassning av bedömningsgrunder för kust och 
hav till ramdirektivet krav -makrovegetation/makroalger 
 
Utförare: Rådgivande grupp som består av representanter för de tre marina forskningscentra, 
motsvarande länsstyrelser, SMHI och NV. 
Projektledare: Lena Kautsky, SU 
Slutredovisning: någon gång under hösten 2002 
 
FÖR KVALITETSELEMENTET MAKROALGER OCH GÖMFRÖIGA VÄXTER SKA EN BEDÖMNING 
GÖRAS AV: 
-Utvecklingsbehov för att definiera ”opåverkade förhållanden” 
 
-En sammanfattning över vilka skillnader som finns mellan nuvarande bedömningsgrunder 
för makrovegetation och de krav för att bedöma makroalger och gömfröiga växter som ges i 
bilaga V i ramdirektivet för vatten.  
 
-Utvecklingsbehov för klassificeringen av ekologisk status (Går det? Hur?)  
 
-Miljörelevansen (sannolikheten att upptäcka miljöförändringar) 
 
-Vilka är de mest betydande miljöpåverkande faktorerna för makrovegetationen? För vilken 
påverkan kan vi bedöma effekter på makrovegetationen?  
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Behovsanalys för anpassning av bedömningsgrunder för kust och 
hav till ramdirektivet krav- fytoplankton  
 
Utförare: Rådgivande grupp som består av representanter för de tre marina forskningscentra, 
motsvarande länsstyrelser, SMHI och NV. 
Projektledare: Lars Edler, SMHI / Agneta Andersson, UMF 
Slutredovisning: någon gång under hösten 2002 
 
FÖR KVALITETSELEMENTET FYTOPLANKTON SKA EN BEDÖMNING GÖRAS 
AV: 
-Utvecklingsbehov för att definiera ”opåverkade/typspecifika förhållanden” särskilt med 
avseende på artsammansättning, förekomst, biomassa samt frekvens/intensitet av 
planktonblomning.  
 
-Utvecklingsbehov för klassificeringen av ekologisk status (Går det? Hur?)  
 
-Miljörelevansen (sannolikheten att upptäcka miljöförändringar) 
 
-Vilka är de mest betydande miljöpåverkande faktorerna för fytoplankton? För vilken 
påverkan kan vi bedöma effekter på för fytoplankton?  
 
-Hur hantera stora naturliga variationer? 
 
 
Behovsanalys för anpassning av bedömningsgrunder för kust och 
hav till ramdirektivet krav bentiska evertebrater  
 
Utförare: Rådgivande grupp som består av representanter för de tre marina forskningscentra, 
motsvarande länsstyrelser, SMHI och NV. 
Projektledare: Mats Blomqvist, konsult/ Rutger Rosenberg, KMF 
Slutredovisning: någon gång under hösten 2002 
 
FÖR KVALITETSELEMENTET BENTISKA EVERTEBRATER SKA EN 
BEDÖMNING GÖRAS AV: 
 
-utvecklingsbehov för att definiera ”opåverkade förhållanden”, med avseende på grad av 
mångfald och förekomst av bentiska evertebrater.  
 
-en sammanställning av vilka kriterier enligt bilaga V i ramdirektivet som uppfylls av bedömningsgrunderna och 
för vilka kriterier vi saknar indikatorer. 

– utvecklingsbehov för klassificeringen av ekologisk status (Går det? Hur?)  
 
-miljörelevansen (sannolikheten att upptäcka miljöförändringar) 
 
-vilka är de mest betydande miljöpåverkande faktorerna för bentiska evertebrater? För vilken påverkan kan vi 
bedöma effekter på bentiska evertebrater?  
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Behovsanalys för anpassning av bedömningsgrunder för kust och 
hav till ramdirektivet krav- f∙fysikaliska-kemiska 
kvalitetsfaktorer 
 
Utförare: Rådgivande grupp som består av representanter för de tre marina forskningscentra, 
motsvarande länsstyrelser, SMHI och NV. 
Projektledare: Lars Andersson, SMHI 
Slutredovisning: någon gång under hösten 2002 
 
FÖR FYSIKALISK-KEMISKA KVALITETSELEMENT SKA EN BEDÖMNING 
GÖRAS AV: 
- Utvecklingsbehov för att definiera ”opåverkade förhållanden”, med avseende på de 
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen, syrebalans, temperatur och siktdjup 
.  
-En sammanställning av vilka kriterier enligt bilaga V i ramdirektivet som uppfylls av 
bedömningsgrunderna och för vilka kriterier vi saknar indikatorer. 
 
-Utvecklingsbehov för klassificeringen av ekologisk status enligt ovanstående parametrar 
(Går det? Hur?) Effektrelatera gränserna till olika påverkan om möjligt. 
 
-Miljörelevansen (sannolikheten att upptäcka miljöförändringar) 
 
-Vilka är de mest betydande miljöpåverkande faktorerna för fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer? För vilken påverkan kan vi bedöma effekter på fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer?  
Fördjupad studie av informationsbehovet hos 
avrinningsmyndigheterna 
 
Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping och Västra Götalands län 
Projektledare: Ola Broberg, F-län och Anneli Harlén, O-län 
Slutredovisning: 30 september 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING 
 
En fördjupad studie av informationsbehovet med utgångspunkt från enkätundersökningen 
med samma ändamål. Materialet från enkäten ska ses över och omarbetas. Vidare ska 
informationsbehovet även från andra sektorsmyndighet än NV utredas. Studien ska 
framförallt belysa aspekter som rör: 
 
-data (tillgänglighet, kvalitet, aktualitet, täckning, skala, applikationer) 
 
-kostnader (provtagning, analyser, beställning av data) 
 
-juridik (förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammens legala status) 
 
– skillnader i behov och arbetsbelastning hos de olika avrinningsmyndigheterna 
(utgångspunkt i Olléns förslag om 4 distrikt) 
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Framtagande av manual för distriktsvis inventering av 
grundvattenförekomster 
 
Utförare: SGU och länsstyrelsen i Västra Götaland 
Projektledare: Anita Bergstedt- Söderström, länsstyrelsen i Västra Götaland 
Slutredovisning: 31 december 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Projektet syftar till att ta fram ett underlag för en manual som kan användas av 
avrinningsområdesmyndigheter vid översiktlig övervakning enligt ramdirektivet samt av 
kommuner för inventering av regionala och lokala grundvattenförekomster. 
Projektet utförs som fältstudie vid två länsstyrelser och erfarenheterna från detta tillämpas vid 
utvecklandet av manualen. Såväl i planeringsfasen som i bearbetandet av manualen deltar 
SGU 
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Provtagning i påverkansgradient, Emån 
 
Utförare: IMA/SLU 
Projektledare: Leonard Sandin 
Slutredovisning: 31 december 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Projektet skall utföras i Emån och omfatta en provtagning och utvärdering av resultaten från 
vanliga övervakningsmetoder (se bilaga 2). Utvärderingen syftar till att studera om de normalt 
använda metoderna i övervakningen kan användas för operativ övervakning enligt 
ramdirektivet och därvid vara ett instrument för att bedöma statusen på aktuell 
vattenförekomst. Data från dessa undersökningar kan även användas i det kommande arbetet 
med revision av bedömningsgrunderna. Huvuduppdragstagare är IMA/ SLU som kontrakterar 
underleverantörer enligt bilaga 2 
Strategi för ett samordnat nationellt/regionalt övervakningsprogram för kustfisk i Bottniska viken. 
 
Strategi för ett samordnat nationellt/regionalt 
övervakningsprogram för kustfisk i Bottniska viken 
 
Utförare: Fiskeriverket, kustlaboratoriet 
Projektledare: Gunilla Forsgren (länsstyrelsen i Västerbottens län) 
Slutredovisning: 31 december 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Ramdirektivet för vatten och uppföljning av nationella och regionala miljömål ställer nya krav 
på övervakningen av bland annat kustfisk som indikator för bedömning av miljökvaliteten i 
våra kustvatten/inom övergångszon. Idag diskuteras hur typindelningen/klassificeringen av 
våra kustnära ytvatten ska ske, kustvatten eller som vatten i övergångszon enligt 
ramdirektivet. Hur tolkningen sker kommer att ha stora effekter på fördelningen av resurser 
för övervakning. Bottniska vikens kustområde och utsjö påverkas på ett väsentligt sätt av 
sötvattensströmmar och hyser sötvattensarter. Bottniska vikens kustområde, liksom egentliga 
Östersjöns och Kattegatts kustområden, bör därför klassificeras som vatten i övergångszon.   

Idag övervakas kustfisk nationellt i endast tre kustområden i hela Bottniska viken. 
Övervakning av kustfisk på regional nivå sker ej regelbundet, endast i form av tillfälliga 
insatser. Övervakning av kustfisk kan ingå i recipienkontrollprogram. Pågående 
övervakningsprogram av kustlevande fiskbestånd har i första hand varit inriktade mot att 
bedöma förändringar i för fisket intressanta arter och storleksintervall och i mindre 
utsträckning förändringar relaterade till biologisk mångfald.  

I projektet kommer pilotförsök med provfisken att ske i fyra till sex kustområden i 
Kvarkenregionen och i Bottniska vikens kustområde. Pilotförsöken innefattar utprovning av 
ny nättyp, analys av samplingstrategi samt utveckling av indikatorer för miljökvalitet baserat 
på kustfiskedata.  

Resultaten från projektet kommer utgöra ett värdefullt underlag för den regionala 
övervakningen av kustekosystemen i andra skärgårdsområden i Östersjön. 
I projektet samarbetar: Länsstyrelserna i AC och BD län, Fiskeriverket (kustlaboratoriet i 
Öregrund), Umeå Marina Forskningscentrum, Vilt och Fiskeriforskningsinstitutet i Finland, 
Västra Finlands miljöcentral och Kvarkenrådet. 



 24

Kustzonsmodellen som ett verktyg i regional miljöövervakning 
enligt WFD -regional anpassning 
 
Utförare: Länstyrelsen Östergötland i samarbete med SMHI 
Projektledare: Erik Årnfelt (länsstyrelsen i Östergötland) 
Slutredovisning: 31 december 2002 
 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Projektet skall: 
1. specificera vilka resultat från kustzonsmodellen som krävs för beskrivning av ekologisk 
status (eutrofiering) enligt vattendirektivet. 
2. utifrån resultatspecifikationen beskriva behovet av regionala indata till modellen. 
3. Föreslå arbetssätt för att ta fram nödvändiga regionala indata 
4. Analysera och beskriva resursbehov för det föreslagna arbetet. Beakta 
samordningsmöjligheter med regional uppföljning av miljömål. 
 
 
Ramdirektivet för vatten och System Aqua 
Kan naturvärdesbedömning kopplas till ”god ekologisk status 
 
Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping i samarbete med länsstyrelsen i Östra Götaland samt 
Västra Götaland. 
Projektledare: Jakob Bergengren (länsstyrelsen i Jönköpings län) 
Slutredovisning: 31 december 2002 
 
SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING:  
Arbetet ska koncentreras till 5 vattendrag. Vattendragen återfinns i Jönköpings län (Brusaån), 
Västerbotten (2 vattendrag i Juktåns ARO), Östergötland (Kisaån) samt delvis i Västra 
Götaland (Västerån). De skiljer sig mycket ifrån varandra utifrån bakgrundsdata. Detta 
kommer att påvisa vilka delar i tillämpningen av både System Aqua och Ramdirektivet för 
vatten som kräver mest arbete. Målet är att vattendragen beskrivs utifrån de båda 
verktygen/metoderna samt se hur dessa, framför allt System Aqua, bör förändras för att passa 
varandra i framtiden. 
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Bilaga 2 

Arbetsgrupper inom 
Common Implementary Strategy (CIS) 

 
2.1 Påverkan.  
Vägledning vad gäller hur man kan beskriva påverkan på vattnen från både punktutsläpp och 
diffusa utsläpp. Detta ska ingå i beskrivningen av varje avrinningsområde (artikel 5 och bilaga 
II; 1.4, 1.5, 2.3, 2.4 och 2.5).  
Kontaktperson: Anders Widell (Naturvårdsverket) 
Projektslut: okt-02 
 
2.2 Modifierade vatten.  
Vägledning vad gäller vilka objekt som kan räknas som "modifierade" och vilken kvalitet 
dessa ska uppnå för att kunna räknas som vatten med "god ekologisk potential" (artikel 4, 
bilaga II; punkt 1.1.v och bilaga V; tabell 1.2.5). I vattendirektivet används begreppet 
"modifierade vatten" för vatten som förändrats beroende på ett konstant mänskligt bruk av 
resursen. Enda sättet att återställa dessa vatten skulle vara att upphöra med de aktiviteter som 
lett till förändringarna. Ofta vill man inte göra detta, utan accepterar hellre att vattnet är 
påverkat. Vilka vatten som kan räknas som modifierade är viktigt, då målen som ska sättas 
upp för dessa vatten tillåts att vara lägre än för andra, i övrigt likartade vatten. I 
diskussionerna har t ex reglerade vattendrag föreslagits få räknas som modifierade vatten. Till 
hjälp att ta fram förslag på vilka vatten som ska räknas som modifierade har ett antal 
fallstudier genomförts (se Arbetsmaterial) 
Kontaktperson: Catarina Johansson (Naturvårdsverket) 
Projektslut: okt-02 
 
2.3 Referensobjekt samt klassindelning.  
Vägledning vad gäller hur man kan plocka fram icke påverkade referenssjöar och vattendrag, 
d v s vatten av hög status. Projektet ska även föreslå mallar för hur man kan lägga 
gränsvärden mellan de fem statusklasserna: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig 
status (bilaga II och V). Till den andra klassen, "god status", får man räkna vatten som 
uppvisar vissa förändringar beroende på oss människor och våra aktiviteter. Denna kvalitet är 
uppsatt som ett mål för alla vatten. Sämre vatten ska åtgärdas. 
Kontaktperson: Catarina Johansson (Naturvårdsverket) 
Projektslut: okt-02 
 
2.4 Typområdesindelning samt referensobjekt och klassindelning. 
 Detta projekt motsvarar det föregående men i detta fall behandlas kustvattnen. I projektet ska 
man även föreslå metoder för typindelning av kustvatten. I en och samma vattentyp befinner 
sig kustavsnitt med likartade naturgeografiska förutsättningar. De borde se likadana ut vad 
gäller flora och fauna och kan jämföras med ett och samma referensvatten. Avvikelser beror 
med stor sannolikhet på mänsklig påverkan.  
Kontaktperson: Sif Johansson (Naturvårdsverket) 
Projektslut: aug-02 
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2.5 Interkalibrering. 
 I direktivets bilaga V; 1.4.1 står det att de olika ländernas sätt att bestämma sina klassgränser 
ska kalibreras. Syftet är att se till att länderna hamnar ungefär lika och att t ex vatten av god 
status innebär vatten med en lika stor avvikelse från opåverkade vatten i hela unionen. För att 
uppnå detta tar kommissionen fram en metod för interkalibrering samt väljer ut stationer över 
hela Europa för test av ländernas resp. system.  
Kontaktpersoner: Håkan Marklund och Martin Påhlman (Naturvårdsverket) 
Projektslut: dec-06. Första förslag på interkalibreringsstationer klart i sep. 2002. 
Vägledningsmaterial för vetenskaplig och teknisk bas för interkalibreringsstationer samt hur 
själva interkalibreringen ska organiseras klart till okt. 2002. Register över 
interkalibreringsstationerna där Sverige rekommenderas fortsatta mätningar klart i dec.2003. 
Genomförandet av interkalibreringen under 2005-2006. Rapport om jämförbarhet av 
klassificering av ekologisk status inom EU klart 2006. 
 
 
2.6 Ekonomisk analys.  
Vägledning vad gäller instruktionerna för den ekonomiska analys (artikel 5 och bilaga III) 
som ska göras för alla distrikt. Denna kommer att vara viktig vid val av de mest  
kostnadseffektiva åtgärderna för att lösa vattenproblem, men den utgör även grund för uttag 
av avgifter för vattenanvändning (artikel 9). Projektet kommer att samla ihop goda exempel 
vad gäller avgiftssystem för vattenanvändning, men detta kommer i andra hand. I direktivet 
står det att medlemsländerna måste ta hänsyn till principer för kostnadstäckning för 
vattentjänster. År 2010 ska det finnas fungerande system som styr mot ett hållbart bruk av 
vatten. Industri, hushåll och jordbruk ska betala en skälig del av de fulla kostnaderna. Texten i 
direktivet lämnar ett relativt stort utrymme för länderna att lösa uppgiften att skapa ett system 
som styr mot hållbarhet efter egna förutsättningar. 
Kontaktperson: Lars Drake (Naturvårdsverket/SLU) 
Projektslut: april-02 
 
 
2.7 Övervakning.  
Vägledning för val av stationer i förhållande till påverkan och skyddade områden samt förslag 
på hur länderna kan utveckla redan existerande övervakning. Genomgång av kraven vad 
gäller parametrar, täthet vad gäller stationer, frekvens vad gäller mätningar, kvalitet på data 
samt samordning med redan existerande nätverk och internationell rapportering. 
Medlemsländerna presenterar redan existerande system och i samverkan tas förslag fram på 
de kompletteringar som behöver göras (artikel 8 och bilaga V; 1.3 och 2). 
Kontaktperson: Håkan Marklund (Naturvårdsverket) 
Projektslut: okt-02; vägledningsdokument för miljövervakning av grundvatten klart 2004. 
 
2.8 Grundvattentrender och databehandling vad gäller grundvatten.  
I direktivet står det att medlemsländerna/vattendistrikten ska reagera på negativa 
grundvattenförändringar. Grundvatten skiljer sig dock från ytvatten och det är inte lika lätt att 
avgöra vad som faktiskt är förändringar beroende på mänsklig påverkan. Detta projekt, som 
redan avslutats, har tagit fram vägledning vad gäller tolkning av data.  
Kontaktperson: Magnus Åsman (SGU) 
Avslutat 
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2.9 Förvaltningsplaner  
Detta projekt kommer att utarbeta vägledning vad gäller indelning i distrikt (artikel 3 och 
bilaga 1), hur man kan lägga upp arbetet för att få fram distriktsvisa åtgärdsplaner (artikel 11 
och bilaga VI) och förvaltningsplaner (artikel 13 och bilaga VII) samt information, samråd 
och allmänhetens deltagande i arbetet (artikel 14).  
Kontaktperson: Anne Thorén (Naturvårdsverket) 
Förutom dessa nio arbetsgrupper tillkommer några andra områden där länderna vill samarbeta 
fortsättningsvis. Kommissionen kommer att ha hand om vissa av dessa projekt. 
Projektslut: 2006; Vägledningsdokument för förvaltningsplaner klart 2003. Tekniska verktyg 
för förvaltningsplanerna klart 2004. Spridning av resultat till avrinningsmyndigheter och 
utveckling av träningsmaterial klart 2006. 
 
4.1 Test i pilotprojekt.  
För att undersöka de olika metoder och modeller som föreslås i de olika 
vägledningsdokumenten ska de testas i några utvalda avrinningsområden i Europa. Samma 
områden kommer alltså att ingå i flera test för att man ska kunna välja metoder som fungerar 
sinsemellan. 
Kontaktperson: Martin Påhlman (Naturvårdsverket) 
 
3.1 GIS (geografiskt informationssystem).  
Detta projekt ska ta fram ett förslag på antingen ett gemensamt GIS för medlemsländerna, 
kommissionen och Europeiska miljöbyrån eller utveckling så att de nationella systemen kan 
göras läsbara sinsemellan eller ett mellanting mellan dessa två alternativ.  
Kontaktperson: Jannica Häggbom (Naturvårdsverket) 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
 

Integrated Planning 
In the River Basin Area of Emån 

 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2002-09-23 

Lars fransson, Clas Jerneck, Jonas T. Sandélius, Bo Troedsson 
 
 
 

Svenskt manus 
av denna rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta: 
Lars Fransson 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
551 86 Jönköping 
telefon direkt: 036 – 39 50 26 
e-post: lars.fransson@f.lst.se 
 
Medelande 02:41 
ISSN 1101-9425 
ISRN LSTY-F—02/41—SE 
Ref: Lars Fransson. Samhällsbyggnadsavdelningen. September 2002. upplaga: 70.



 30

Innehållsförteckning 
 
 
Inledning        2 
    
Temaområdet Samordnad fysisk planering     2 
 
Vattendirektivet och plan- och bygglagen     4 

A. Utgångspunkter i vattendirektivet     4 
  Genomförandeverktyg      4 
  Vattenmyndigheten      4 
  Avrinningsdistrikt      5 
  Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram     5 
  Några tankar om vattendirektivet     6 
B. Utgångspunkter i PBL      7 
  Genomförandeverktyg      7 
  Översiktsplan      7 
  Regionplan       7 
  Kommunerna      7 
  Några tankar om PBL      8 
C. Vattenmyndigheten och kommunerna     9 
  Några tankar om fördelningen av ansvaret    9 
D. Vattenmyndigheten – En tänkbar uppbyggnad  10 
  Några tankar om fördelningen av ansvaret inom myndigheten 10 
E. Medborgarinflytandet i vattendirektivet och PBL  12 
  Samråd enligt vattendirektivet   12 
  Några tankar om medborgarmedverkan enligt vattendirektivet 12 
  Samråd enligt PBL m.m.    12 
  Några tankar om medborgarmedverkan enligt PBL  13 
F. Möjlig samverkan mellan vattendirektivet och PBL  14 
  Regelverkens olika uppgifter   14 
  Några tankar om vattendirektivet och kommunerna  14 
  Några tankar om vattendirektivet och kommunala planer 14 
  Några tankar om vattendirektivet och medborgarna  15 
G. Sammanfattning    16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

Inledning 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 22 december 2000 ett ramdirektiv 
för vatten (vattendirektivet). Medlemsländerna, däribland Sverige, har därmed uppdraget att 
inarbeta direktivet i den nationella lagstiftningen.  
 
Som en följd av införandet av vattendirektivet har Sveriges regering tillsatt en nationell 
utredning, Utredningen svensk vattenadministration, som bl.a. skall ge förslag på 
- avgränsning av avrinningsdistrikten 
- myndighetsorganisation, finansiering och beslutsfattande 
- myndighetsuppgifter m.m. 
Utredningen har hittills lämnat en lägesrapport (2002-06-03). Hela utredningen ska redovisas 
senast den 30 november 2002. 
 
Sveriges regering har även beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning som skall göra en 
samlad översyn av plan- och bygglagen (PBL). Enligt kommittédirektivet är en av 
utredningens uppgifter är att gå igenom de EG-regler som kan påverka PBL. Uppdraget skall 
redovisas successivt men ett slutbetänkande skall lämnas senast den 31 december 2004. 
 
Parallellt med de nationella utredningarna bedrivs bl.a. ett regionalt projekt tillsammans med 
fem andra europeiska länder under namnet ERNIE – European Rivers Network Integrated 
Environments. Inom ERNIE studeras vattenanknutna frågor inom sex olika flodområden i 
Europa. Ett av dessa sex flodområden är Emån. Inom Emåns flodområde har arbetet bedrivits 
i sex olika delprojekt (tema-områden). De olika tema-områdena är Samordnad fysisk 
planering (Integrated planning), Lantbruket och miljön (Environmental managment), 
Marknadsföring (Marketing), Vattenkvalitet (Water quality), Turism (Tourism) och 
Profilering (Image). Projektet startade i oktober 2000 och skall slutredovisas i september 
2002. Denna rapport utgör slutrapporten från tema-området Samordnad fysisk planering. 
 
Tema-området Samordnad fysisk planering 
Syftet med tema-området Samordnad fysisk planering är att studera samordningen mellan 
vattendirektivet och den svenska plan- och bygglagstiftningen. Tema-området Samordnad 
fysisk planering har arbetat utifrån följande övergripande frågeställningar. 
1. Enligt vattendirektivet ska Sverige delas in i avrinningsdistrikt. För varje 

avrinningsdistrikt ska en vattenmyndighet utses. Hur fördelas rollerna mellan 
vattenmyndigheterna och kommunerna? 

2. Varje vattenmyndighet ska utarbeta en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram för yt- och 
grundvatten inom avrinningsdistriktet. Hur förhåller sig vattendirektivets krav på 
förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet till de planer med juridisk bindning som 
kommunernas upprättar enligt PBL? 

3. Enligt vattendirektivet ska information och samråd ske med allmänheten när det gäller att 
utarbeta, se över och uppdatera förvaltningsplanen. Hur förhåller sig vattendirektivets 
processregler till PBL:s processregler? 

 
Inom tema-området har Vetlandabäcken valts som exempel på ett ”avrinningsdistrikt” enligt 
vattendirektivet. Vetlandabäcken är en del av ett delavrinningsområde inom Emåns 
avrinningsområde. För Vetlandabäcken har upprättats  
- en beskrivning enligt artikel 5 
- ett åtgärdsprogram enligt artikel 11 och  
- en förvaltningsplan enligt artikel 13. 
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Föreliggande rapport utgör slutrapporten från tema-området Samordnad fysisk planering. I 
arbetet med slutrapporten har ovanstående lägesrapport från den nationella utredningen 
utnyttjats. Det gäller främst avsnitt som rör vattenmyndighetens möjliga uppbyggnad och 
uppgifter samt avsnittet om åtgärdsprogram och förvaltningsplan. 
 
Tema-gruppen för Samordnad fysisk planering har bestått av Clas Jerneck 
(Projektsamordnare), Dea Carlsson (t.o.m. våren 2001), Lars Fransson, Jonas T. Sandélius 
(fr.o.m. 2002-01-01) och Bo Troedsson. 
 
Vattendirektivet och plan- och bygglagen (PBL) 
PBL är svensk lag som bl.a. reglerar planeringen och användningen av mark och vatten. 
Vattendirektivet är ett EU-direktiv som ska inarbetas i svensk lagstiftning. Eftersom direktivet 
ännu inte inarbetats i svensk lag har uppgiften inom tema-området Samordna fysisk planering 
varit att försöka förstå hur vattendirektivet kan komma att påverka den svenska 
planlagstiftningen och kommunerna.  
 
A.Utgångspunkter i vattendirektivet 
Syftet med vattendirektivet, enligt artikel 1, är att upprätta en ram för skyddet av 
inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten för att  
- hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska 

ekosystem, 
- främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga 

vattenresurser, 
- eftersträva ökat skydd och förbättring av vattenmiljön 
- säkerställa en gradvis minskning av förorening av grundvatten och förhindra ytterligare 

föroreningar, 
- bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka och därigenom bidra till 

- tillräcklig tillgång på ytvatten och grundvatten av god kvalitet som behövs för en 
hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning, 

- en betydande minskning av förorening av grundvattnet, 
- skydd för territoriella och marina vatten, 
- uppfyllande av målen för relevanta internationella överenskommelser. 

 
Genomförandeverktyg 
Vattendirektivet har inga egna genomförandeverktyg. Varje medlemsland måste därför 
inarbeta direktivet i det nationella regelverket. Därmed får vattendirektivet med tillhörande 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram tillgång till de genomförandeverktyg som finns i svensk 
lag, t.ex. PBL och miljöbalken. Även de utpekade vattenmyndigheternas roll och 
befogenheter kommer att behöva förtydligas. Sverige, och alla andra medlemsstater, ska före 
utgången av år 2003 inarbeta vattendirektivet i det nationella regelverket.  
 
Vattenmyndighet 
Vattendirektivet ställer krav på att en vattenmyndighet utses. Vattenmyndigheten skall 
övervaka, samordna, administrera och förvalta vattenresurserna inom de utsedda 
avrinningsdistrikten. Myndighetens arbete och beslut skall vila på vetenskaplig grund och 
utgå från de krav som vattendirektivet ställer. En viktig utgångspunkt för arbetet utgör 
miljömålen i artikel 4. Vattenmyndigheten skall se till att en beskrivning upprättas för yt- och 
grundvattenresurserna inom avrinningsdistriktet och att en förvaltningsplan och ett 
åtgärdsprogram (se nedan) upprättas. Vattenmyndigheten kommer sannolikt att knytas till 
någon av länsstyrelserna inom avrinningsdistriktet. 
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Medlemsstaterna ska ha utsett en särskild vattenmyndighet senast före utgången av år 2003 
(se bilaga 1). Därefter har medlemsländerna ytterligare sex månader (fram till 30 juni 2004) 
på sig att till EU-kommissionen bl.a. redovisa: 
- vattenmyndigheternas namn och adress, 
- avrinningsdistriktens geografiska lägen, 
- vattenmyndigheternas rättsliga ställning, 
- vattenmyndigheternas rättsliga och administrativa ansvar, 
- avrinningsdistrikt som har internationella förbindelser (se bilaga 1). 
 
Avrinningsdistrikt 
Vattendirektivet föreskriver att medlemsländerna skall identifiera särskilda avrinningsdistrikt. 
Avrinningsdistriktens indelning kommer att bygga på huvudavrinningsområden (t.ex. Emåns 
huvudavrinningsområde). Några huvudavrinningsområden kommer tillsammans att bilda ett 
avrinningsdistrikt. Det innebär att vattenmyndighetens verksamhetsområde kommer att korsa 
både kommun-, läns- och landskapsgränser. I de fall avrinningsdistriktet korsar ett annat lands 
gränser ska en samordning med angränsande land ske vid avgränsningen av 
avrinningsdistriktet.  
 
Den av regeringen utsedda utredningen har i sin lägesrapport föreslagit fyra avrinningsdistrikt 
för hela Sverige: Sydväst, Sydöst, Mitt och Norr. Förslaget innebär att Jönköpings län delas 
mellan avrinningsdistrikt Sydväst och avrinningsdistrikt Sydöst. De delar av Jönköpings län 
som hör till Motala Ström, Emån, Mörrumsån och Helge å huvudavrinningsområden förs till 
avrinningsdistrikt Sydöst. Lagan, Nissan, Ätran och Göta älv huvudavrinningsområden 
föreslås föras till avrinningsdistrikt Sydväst. Som nämnts ovan skall alla avrinningsdistrikt 
redovisas till EU-kommissionen senast 30 juni 2004. 
 
Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram 
Vattenmyndigheten för de olika avrinningsdistrikten ska upprätta en förvaltningsplan och ett 
åtgärdsprogram för yt- och grundvattenresurserna inom distriktet.  
 
Förvaltningsplanen blir en form av rullande verksamhetsberättelse. Den skall innehålla: 
- en allmän beskrivning (enl. artikel 5 och bilaga II), 
- en sammanfattning av betydande påverkan och effekter, 
- identifiering och kartläggning av skyddade områden (enl. artikel 6 och bilaga IV), 
- karta över nätverk för övervakning och resultatet av övervakningen (enl. artikel 8 och 

bilaga V), 
- en förteckning över miljömål som fastställts (enl. artikel 4), 
- en sammanfattning av den ekonomiska analysen (enl. artikel 5 och bilaga III), 
- en sammanfattning av åtgärdsprogram (enl. artikel 11). 
 
Enligt vattendirektivet får förvaltningsplaner upprättas för mindre områden inom 
avrinningsdistriktet (se vidare under rubriken E. Medborgarinflytande i PBL och 
vattendirektivet). Förvaltningsplanen skall göras tillgänglig för kommentarer från 
allmänheten enligt fastlagda rutiner i artikel 14. Den första versionen av planen skall 
offentliggöras senast i december 2009. Kopia av förvaltningsplanen ska sändas till 
kommissionen och berörda stater senast tre månader efter offentliggörandet. 
Förvaltningsplanen skall därefter ses över och uppdateras vart sjätte år. 
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Åtgärdsprogrammet är en handlingsplan för att förbättra vattnets status inom distriktet. Vid 
genomförandet av åtgärdsprogrammet utgör vattendirektivets miljömål enligt artikel 4 
utgångspunkt. Enligt direktivet skall miljömålen i artikel 4 ha uppnåtts senast 15 år efter 
direktivets ikraftträdande (december 2015). Om miljömålen är svåra eller för dyra att uppnå 
kan medlemsstaterna sätta upp mindra stränga miljömål. Åtgärdsprogrammet är det 
verksamma dokumentet som kommer att vara styrande vid användningen av marken och 
vattnet. Vattendirektivet redovisar dock inga möjligheter för allmänheten att lämna 
synpunkter på åtgärdsprogrammet. Den första versionen av åtgärdsprogrammet skall, i likhet 
med förvaltningsplanen, offentliggöras senast i december 2009, vara operationellt senast 2012 
och uppdateras vart sjätte år. En sammanfattning av åtgärdsprogrammet skall redovisas i 
förvaltningsplanen.  
 
Några tankar om vattendirektivet 
Avsikten med vattendirektivet är framför allt att förbättra och skydda den ekologiska och 
kemiska statusen hos yt- och grundvatten. Fokus är alltså satt på vattenkvaliteten och skyddet 
av vatten! Eftersom skyddet av vatten i grunden har samma syfte som skyddet av andra 
miljöer är det lämpligt att vattendirektivet inarbetas i befintlig skyddslagstiftning istället för 
att en helt ny lag bildas. 
 
Vattenadministrationen kommer att vara vetenskapligt styrd. De beslut som kommer att 
behöva tas måste därför bygga på naturvetenskapliga fakta och inte i första hand vägas mot 
andra allmänna intressen. Den lagstiftning som reglerar den fysiska planeringen (t.ex. 
väglagen och PBL) förutsätter däremot att en avvägning sker mellan olika intressen. 
 
I vattendirektivet införs krav på åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten inom 
avrinningsdistriktet. Åtgärdsprogrammet kommer att bygga på vattendirektivets miljömål. 
Dessa miljömål behöver vidareutvecklas och konkretiseras för att åtgärdsprogrammet ska få 
rättsverkan och bli det verktyg som vattendirektivet förespeglar. Medlemsländerna avgör 
själva på vilket sätt detta kan ske.  
 
Enligt den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken, kan åtgärdsprogram upprättas för att en 
miljökvalitetsnorm skall uppfyllas. Det finns därför skäl att tro att miljöbalkens möjligheter 
att inrätta miljökvalitetsnormer och upprätta åtgärdsprogram kommer att utnyttjas för att 
uppfylla vattendirektivet. Då kan nya miljökvalitetsnormer för vatten införas och därefter 
uttryckas i åtgärdsprogrammet. Gällande miljökvalitetsnormer har återverkningar på både 
PBL och andra exploateringsinriktade lagar. Miljökvalitetsnormer skall alltså iakttas i den 
kommunala planeringen och enligt PBL har länsstyrelsen getts möjlighet att överpröva en 
detaljplan eller områdesbestämmelse om kommunen inte beaktat dessa normer. 
Åtgärdsprogrammet kan därmed bli det verktyg som vattendirektivet eftersträvar. 
Huvudfrågan för svenskt vidkommande är om bestämmelserna om miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram enligt miljöbalken räcker för att vattendirektivets krav på åtgärdsprogram 
skall uppnås.  
 
Förvaltningsplanen är det dokumentet som allmänheten kan lämna synpunkter på. När det 
gäller åtgärdsprogrammen redovisar inte vattendirektivet lika tydligt någon sådan möjlighet. 
Det hindrar dock inte att allmänheten inbjuds till samråd om åtgärdsprogrammen. Likaså 
redovisar inte vattendirektivet någon möjlighet att upprätta ett åtgärdsprogram för annat än 
avrinningsdistrikt. Det bör dock inte hindra vattenmyndigheten att upprätta åtgärdsprogram 
för mindre områden. Viktigt är dock att de mindre åtgärdsprogrammen samverkar. 
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A. Utgångspunkter i PBL 
PBL innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Lagen 
syftar till att ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens 
samhälle och för kommande generationer.” (PBL 1:1) 
 
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning” (PBL 2:1). Vid 
planläggning skall hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas och 
gällande miljökvalitetsnormer iakttas. Enligt PBL ska marken och vattnet användas för det 
ändamål som den är mest lämpad för. PBL är alltså en ”avvägningslagstiftning” och inte i 
första hand en ”skyddslagstiftning”. Det är slutligen kommunen som bedömer vad som är 
lämplig användning av marken och vattnet.  
 
Själva planläggningen skall ”främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även 
en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god 
hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas 
till förhållandena i angränsande kommuner.” (PBL2:2) 
 
Genomförandeverktyg 
För att säkerställa en viss användning av marken eller vattnet kan kommunen upprätta en 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Båda dessa planeringsinstrument är juridiskt bindande 
handlingar. Områdesbestämmelser får antas av kommunen för att säkerställa syftet med den 
kommunala översiktsplanen. 
 
Översiktsplan 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är, till skillnad från detaljplan 
och områdesbestämmelser, inte juridiskt bindande men redovisar den politiska viljan vad 
gäller användningen av marken och vattnet i kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en 
gång under mandatperioden (som är fyra år) ta ställning till översiktsplanens aktualitet. 
Aktualitetsförklaringen kan innebära en översyn av hela eller delar av översiktsplanen. Det 
kan även vara så att översiktsplanen fortfarande är aktuell. 
 
Regionplan 
Enligt PBL kan fullmäktige i ett kommunalförbund eller regionplaneförbund upprätta och 
anta en regionplan. Inte heller regionplanen är bindande utan skall tjäna till ledning för beslut 
om översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionplanen gäller för en tid av 
högst sex år. Därmed överensstämmer regionplanens verksamma period bra med 
vattendirektivets krav på översyn av förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet vart sjätte år. 
 
Kommunerna 
Enligt PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten (PBL 1:2). Ingen annan myndighet eller organisation kan styra användningen av 
mark- och vattenområden med rättslig verkan som kommunerna kan med stöd av 
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detaljplan eller områdesbestämmelser. Det är därmed också kommunen som slutligt 
avgör vad som är lämplig användning av marken eller vattnet. Det innebär att 
kommunen har en monopolställning när det gäller planläggning av mark- och 
vattenanvändningen. Men först måste kommunen samråda med allmänheten och 
myndigheter enligt vad som föreskrivs i 5 kap. PBL (se vidare under rubriken E. 
Medborgarinflytande i PBL och vattendirektivet). Användningen av marken och vattnet 
beslutas därefter av kommunpolitiker. Besluten bereds av tjänstemän i den kommunala 
förvaltningen. 
 
Några tankar om PBL 
Syftet med planläggningen enligt PBL är att väga olika intressen och aspekter mot varandra 
för att få fram den mest lämpliga användningen och utformningen på den aktuella platsen. 
Genom detaljplanen ges en juridisk rättighet att använda marken eller vattnet för det aktuella 
ändamålet. Detaljplanen är i grunden exploaterings- och produktionsförberedande. På dessa 
punkten skiljer sig PBL från vattendirektivet eftersom direktivet har fokus på att förbättra och 
skydda vatten. 
 
Besluten om mark- och vattenanvändningen sker i kommunerna i Sverige. Användningen av 
marken och vattnet är även politiskt styrt. PBL kan därmed sägas ha ett demokratiskt reglerat 
”underifrånperspektiv”. Även här skiljer sig PBL från vattendirektivet. Beslut om skyddet av 
vatten i förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet sker inom vattenmyndigheten, som är en 
regional myndighet. Dessa beslut ska grundas på vattnets kvalitet och behovet av skydd. 
 
Förvaltningsplanen utgör ett viktigt planeringsunderlag som rör vattenresurserna inom 
avrinningsdistriktet. Materialet kommer förmodligen att bygga på information från varje 
huvudavrinningsområde och blir ett värdefullt underlag för kommunernas planering. Eftersom 
informationen i underlaget sträcker sig över flera kommuner finns goda förutsättningar för en 
samordnad kommunal vattenplaneringen. Utifrån vattensynpunkt kan det därför synas 
ändamålsenligt att vidareutveckla den kommunala översiktsplaneringen till någon form av 
regional planering för yt- och grundvatten. En sådan utveckling kan i dagsläget upplevas 
främmande eftersom man då måste dela på mark- och vattenplaneringen och genomföra en 
regional vattenplanering utifrån huvudavrinningsområden parallellt med den översiktliga 
kommunala markplaneringen som utgår från kommungränserna. 
 
B. Vattenmyndigheten och kommunerna 
Kommunens och vattenmyndighetens verksamhetsområde kan grovt illustreras enligt 
efterföljande bild. Kommunernas och vattenmyndigheternas verksamhetsområden överlappar 
varandra när det gäller yt- och grundvatten. Tyngdpunkten i kommunernas verksamhet är av 
naturliga skäl förskjutet mot användningen av marken, även om vattenfrågorna alltmer sätts i 
fokus. Kommunernas bestämmande roll när det gäller användningen av marken och vattnet är 
mycket stark. Vid planeringen skall PBL:s hänsynsregler och miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser beaktas. 
 
 
 Kommunen 
 
 
 
 
                                                                  

 
 
       MARK             
GRUND-                    

 
 
       YT- 
   VATTEN 
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 Vattenmyndigheten 
 
 
Vattenmyndighetens verksamhet berör främst yt- och grundvattnet. Rollen består av att 
övervaka och administrera yt- och grundvattenresurserna. Med stöd av förvaltningsplanen och 
åtgärdsprogrammet skall den ekologiska och kemiska statusen i vattnen bibehållas och 
förbättras. När det gäller användningen av vattnet är vattenmyndighetens roll att ”främja en 
hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser”. Det 
är därmed tydligt att vattenmyndigheten inte beslutar vad som är lämplig användning av 
marken eller vattnet. 
 
Syftena med vattendirektivet framgår ovan. I de fall syftet med direktivet är att 
”hindra” eller ”skydda” framstår myndighetens roll relativt klart. Däremot förefaller 
vattenmyndigheten inte ha samma roll i de fall syftet med direktivet är att ”främja”, 
”eftersträva” eller ”bidra till”. I dessa fall ska vattenmyndigheten vara aktiv och 
påverka andra aktörer.  
 
Några tankar om fördelningen av ansvaret 
Både vattenmyndigheterna och kommunerna kommer att vara verksamma inom yt- och 
grundvattenområdet. Rollerna är dock olika. Som beskrivits ovan så har kommunerna en stark 
roll när det gäller att besluta om användningen av marken och vattnet. Det förtydligas av att 
det i vattendirektivet framgår att syftet med direktivet är att ”främja en hållbar 
vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser” (artikel 1 b). 
Om uppdraget är att ”främja” så handlar det om att påverka och inte genomföra. 
Vattenmyndighetens roll är istället att, grovt sett, beskriva vattenresurserna i en 
förvaltningsplan, övervaka miljötillståndet i yt- och grundvattnen och att ange rättsverkande 
åtgärder som behövs för att bibehålla och förbättra vattenkvaliteten inom avrinningsdistriktet 
och skydda vattenresurserna.  
 
 
C. Vattenmyndigheten – En tänkbar uppbyggnad 
Som påpekats ovan kommer sannolikt vattenmyndigheten inom ett avrinningsdistrikt 
att lokaliseras till en länsstyrelse. Vattenmyndigheten skall dock vara självständig i sitt 
förhållande till länsstyrelsen. Den pågående nationella utredningen skissar en 
uppbyggnad av vattenmyndigheten enligt vad som redovisas nedan. 
Vattenadministrationen inom ett distrikt kan t.ex. komma att likna 
strukturfondsarbetet inom Mål 2 södra.  
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Vattenmyndigheten    Mål 2 Södra  
 
Vattenfullmäktige     Strukturfondsdelegation 
Styrelsen för avrinningsdistriktet  (13 ledamöter + ersättare) 
(9 ledamöter + ersättare).  
  
Vattenförvaltningen  Förvaltningsmyndigheten 
Huvudförvaltning inom avrinnings-  Huvudsekretariat. Lokaliserat 
distriktet. Förvaltningen knyts till  till Jönköping 
en länsstyrelse inom avrinnings- 
distriktet. 
 
Förvaltningsutskott   Beredningssekretariat 
Beredningssekretariat som placeras  Finns på alla länsstyrelserna inom området  
på ett antal platser inom avrinnings-  för Mål 2 södra (Blekinge Jönköping,  
 distriktet, förmodligen vid varje läns-  Kronoberg, Östergötland och 
Kalmar). 
styrelse. Utskotten blir kontaktpunkter  
mellan vattenmyndigheten och lokal- 
regionala intressen inom distriktet. 
 
Samverkansorgan 
Lokal-regionala aktörer inom varje  
huvudavrinningsområde i samverkan, 
t.ex. kommuner, vattenvårdsförbund 
etc. 
 
Samverkansgrupper 
Lokala aktörer som samverkar kring  
ett enskilt vattendrag, grundvatten- 
förekomst eller motsv. 
 
Några tankar om fördelningen av ansvaret inom myndigheten 
Vattenmyndigheten 
Som redovisas ovan kommer vattenmyndigheten att ha viktiga uppgifter i frågor som rör 
samordningen av vattenadministrationen såsom miljöövervakningen, förvaltningen av vatten 
samt åtgärder för att förbättra vattenstatusen. 
 
Prövningen av olika vattenverksamheter sker idag vid länsstyrelserna och miljödomstolarna. I 
framtiden är det tänkbart att prövningar av vattenverksamheter som idag sker vid 
länsstyrelserna förs över på vattenmyndigheten. Exempel på sådana frågor kan vara olika 
tillstånd och dispenser enligt 11 kap. miljöbalken. Motiv för att föra över vattenanknutna 
frågor och ärenden till en särskild vattenmyndighet kan vara effektivitet och kompetens. 
Dessutom kommer vattenmyndigheten att arbeta utifrån avrinningsområden och inte andra 
administrativa gränser såsom kommun och län. Dessa förutsättningar gör att 
vattenmyndigheten är lämpad att handlägga ärenden som har vattenanknytning. Myndighetens 
samlokalisering till en länsstyrelse bör borga för en kompetenskontinuitet. Dock kan 
myndighetens stora geografiska upptagningsområde upplevas negativt. 
 
Vattenfullmäktige 
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Vattenfullmäktige kommer att bestå av politiker och/eller tjänstemän från 
kommuner/kommunalförbund, staten och näringslivet. Fullmäktige har främst en 
beslutande roll och sammanträder några gånger om året. Inledningsvis kan fler möten 
behövas eftersom det endast är ett år mellan det att vattenmyndigheten senast måste 
inrättas och tidpunkten då beskrivningen av avrinningsdistriktets karakteristika m.m. 
skall vara klar. Det kommer troligen att sätta hela vattenadministrationen under stor 
press. 
 
Vattenförvaltning 
Vattenförvaltningen lyder under vattenfullmäktige för att dels administrera och delta i 
vattenövervakningen, dels arbeta fram en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram. Det 
omfattande arbetet inom förvaltningen kräver täta kontakter med förvaltningsutskotten och 
samverkansorganen inom avrinningsdistriktet. Här bereds också ärenden inför 
vattenfullmäktige. Förvaltningen leds av en förvaltningschef och lokaliseras till en 
länsstyrelse inom avrinningsdistriktet. Genom en särskild delegationsordning får 
förvaltningen möjligheten att ta beslut i många frågor. 
 
Förvaltningsutskott 
Till vattenförvaltningen förfogande inrättas förvaltningsutskott som placeras vid varje 
länsstyrelse inom avrinningsdistriktet. Förvaltningsutskotten fungerar som 
beredningssekretariat och kan vara kontaktpunkter mot andra samhällsintressen och 
organisationer, t.ex. samverkansorganen. Inom förvaltningsutskotten och 
samverkansorganen kommer förmodligen övervakningen av yt- och grundvattnen att 
ske. Utskotten bör även kunna ta beslut i vissa ärenden enligt en delegationsordning. 
 
Samverkansorgan 
På ”lokal-regional” nivå bildas samverkansorgan inom varje huvudavrinningsområde. 
Kommunerna har en viktig roll i dessa organ. Likaså vattenvårdsförbund och 
företrädare för olika intressen inom huvudavrinningsområdet. Samverkansorganen 
kommer att ha en viktig roll när det gäller övervakningen, faktainsamlingen m.m. från 
huvudavrinningsområdet. Samverkansorganen fattar inga beslut men kan få en 
betydelsefull roll i genomförandet av åtgärdsprogrammen. 
 
Samverkansgrupper 
På ”lokal” nivå kan samverkansgrupper bildas för samverkan kring ett enskilt 
vattendrag eller en grundvattenförekomst. Dessa grupper kan leverera data och 
förmedla kunskap. Inga beslut fattas av dessa grupper. 
 
 
D. Medborgarinflytande i vattendirektivet och PBL  
Samråd enligt vattendirektivet 
Uppdraget som vattenmyndigheten har är att 
- beskriva yt- och grundvattenresurserna inom vattendistriktet, 
- upprätta ett åtgärdsprogram för att förbättra vattenresurserna och 
- upprätta en förvaltningsplan för avrinningsdistriktet 
- övervaka vattenresurserna inom avrinningsdistriktet. 
 
I vattendirektivet finns det också regler för hur allmänheten skall ges möjlighet att 
påverka förvaltningsplanen. I likhet med PBL och väglagen är det vid tre olika tillfällen 
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som material skall ”göras tillgängligt för kommentarer från allmänheten, däribland 
användarna” (artikel 14:1). Följande material skall tillgängliggöras. 
 
1. En tidtabell och ett arbetsprogram för planen. Även en redogörelse för vilka samråd som 

ska genomföras ska redovisas. Detta ska redovisas minst tre år före ikraftträdandet av 
planen.  

2. En översikt över väsentliga vattenförvaltningsfrågor i avrinningsområdet. Detta ska 
redovisas minst två år före ikraftträdandet av planen. 

3. Ett utkast till förvaltningsplanen. Utkastet ska redovisas minst ett år före 
förvaltningsplanens ikraftträdande.  

”För att möjliggöra ett aktivt deltagande och samråd skall medlemsstaterna anslå en tid av 
mist sex månader för skriftliga kommentarer till dessa handlingar” står det i vattendirektivet 
(artikel 14:2). 
 
Några tankar om medborgarmedverkan enligt vattendirektivet 
Som redovisats tidigare skissar den nationella utredningen ett förslag där Sverige delas in i 
fyra avrinningsdistrikt. Avrinningsdistrikt Sydöst kommer då att beröra ca. 130 kommuner 
och 13 län. Storleken på avrinningsdistrikten innebär att det blir näst intill omöjligt att skapa 
engagemang för vattenfrågor hos allmänheten genom att erbjuda dem att lämna synpunkter på 
en förvaltningsplan som sträcker sig över så vidsträckta områden. För att medborgarna ska 
känna sig berörda, och därmed också delaktiga, behöver formerna för samrådet utvecklas. 
Exempelvis kan mindre förvaltningsplaner upprättas för huvudavrinningsområden, eller 
kanske än bättre, för delavrinningsområden. Denna möjlighet redovisas även i vattendirektivet 
(artikel 13:5). Några problem som då behöver beaktas är att 
�� skapa resurser/organisation för att upprätta många ”fördjupningar” av förvaltningsplanen 
�� överväga beslutsordningen för ”fördjupningarna” av förvaltningsplanen 
�� samordna ”fördjupningarna” inom distriktet 
�� anpassa åtgärdsprogrammet till ”fördjupningarna” av förvaltningsplanen. 
 
Åtgärdsprogrammet kommer att bli det styrande dokumentet. Eftersom åtgärdsprogrammen 
blir styrande för verksamheter och åtgärder som kan försämra yt- och grundvattenstatusen bör 
berörda personer, organisationer m.fl. få möjlighet att besvära sig över programmen. Frågan 
är dock vad i åtgärdsprogrammen som skall gå att överklaga. I de fall miljökvalitetsnormer 
med tillhörande åtgärdsprogram kommer att upprättas med stöd av 5 kap miljöbalken saknas 
idag möjligheter för allmänheten eller berörda att överklaga.  
 
Samråd enligt PBL m.m. 
När en detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas finns en bestämd samrådsordning som 
skall följas. I normalfallet innebär det att kommunen måste kontakta allmänheten och berörda 
i tre olika skeden av planprocessen:  
1. Program – En tidig dialog med allmänhet och berörda. 
2. Samråd – Ett förslag till plan presenteras. 
3. Utställning – Ett bearbetat förslag ställs ut innan kommunen antar planförslaget. 
 
Syftet med allmänhetens medverkan i planprocessen är att 
- förbättra beslutsunderlaget och 
- ge möjlighet till insyn och påverkan. 
 



 41

Vid dessa tillfällen kan människor lämna synpunkter på kommunens förslag. Om man i denna 
process ändå anser att man inte fått sina intressen tillgodosedda kan en detaljplan eller 
områdesbestämmelse överklagas i samband med att kommunen antar planen.  
 
Även när en kommunal översiktsplan skall upprättas uppmanas allmänheten att delta i 
planeringen med synpunkter. Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan 
kommunens beslut att anta planen inte överklagas. 
 
Likaså när en ny väg skall byggas skall processen ske i tre steg: 
1. Förstudie – En genomgång av förutsättningarna för ett vägbygge. 
2. Vägutredning – Olika alternativ diskuteras. 
3. Arbetsplan – Arbetshandlingar tas fram för det valda alternativet. 
 
PBL, vattendirektivet och väglagen lyfter fram tre skeden då berörda och allmänhet inbjuds 
att lämna synpunkter.  
 
 
PBL  Vattendirektivet  Väglagen 
 
Program  Arbetsprogram   Förstudie 
 
Samråd   Översikt över   Vägutredning 
                                            väsentliga vatten- 
                                            förvaltningsfrågor  
 
Utställning  Utkast till    Arbetsplan 
                                            förvaltningsplan 
 
 
Några tankar om medborgarmedverkan enligt PBL 
En detaljplan och områdesbestämmelse upprättas för mindre, väl avgränsade, områden som 
närboende oftast har en god kännedom om. Det innebär att människor i allmänhet är 
engagerade och delaktiga i detaljplaneringen. Översiktsplanen behandlar dock mer 
övergripande och strategiska frågor som kan vara svåra för enskilda personer att känna sig 
berörd av. Vidare behandlar översiktsplanen allmänna intressen i samhällsplaneringen. De 
enskilda intressena behandlas inte i översiktsplanen. Medborgarengagemanget är därmed 
lägre vid översiktsplaneringen än vid detaljplaneringen. 
 
Förutsättningarna för medborgarnas deltagande och inflytande i PBL får anses vara bra 
tillgodosett även om det är en utmaning att göra den översiktliga planeringen mer intressant 
för medborgarna. PBL:s former för medborgardeltagande i planeringen bör kunna stå som 
modell vid utvecklingen av samråd enligt vattendirektivet. 
 
E. Möjlig samverkan mellan vattendirektivet och PBL 
Regelverkens olika uppgifter 
Vattendirektivet är ett ”skyddsdirektiv” medan PBL främst är en planerings- och bygglag, 
d.v.s. en exploateringsinriktad lag. De grundläggande drivkrafterna är därför av olika 
karaktär. Önskemål att försöka lösa miljöproblem med stöd av PBL i t.ex. en detaljplan är 
sällan lämpligt. Det beror bl.a. på att det ofta saknas möjligheter att med stöd av PBL 
genomföra eller få till stånd rättelse i miljöfrågor. Motsvarande är det t.ex. inte möjligt att 
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med stöd av miljöbalken bedöma användningen av marken eller vattnet i ett vidare perspektiv 
eller att komma åt mark för exploatering. 
 
Några tankar om vattendirektivet och … 
…kommunerna 
Kommunerna kommer att vara delaktiga och ha en viktig roll i arbetet med förvaltningsplanen 
för avrinningsdistriktet. Förmodligen kommer det också att kräva en del resurser. Tänkbara 
uppgifter för en kommun kan vara att ta fram och leverera data, bidra med kunskap i 
arbetsgrupper och dylikt.  
 
… kommunala planer 
Kommunernas roll vad gäller inflytandet över användningen av marken och vattnet kommer 
även i framtiden att vara stark. Vattenfrågornas behandling i olika planer och beslut enligt 
PBL kommer att komma i fokus på ett nytt sätt till följd av vattendirektivet.  
 
Det beror på att förvaltningsplanernas information och åtgärdsprogrammens krav på åtgärder 
utgör viktiga underlag i olika plan- och byggfrågor. Kunskapen om yt- och 
grundvattenförhållandena och medvetenheten om sambanden mellan marken och vattnet bör 
även medverka till att kvaliteten ökar i t.ex. planer enligt PBL. 
 
Förvaltningsplanens regionala perspektiv på vattenförhållandena kommer att vara ett 
värdefullt planeringsunderlag till den kommunala översiktsplanen. Eftersom 
förvaltningsplanen även berör flera län och många kommuner skapas goda förutsättningar för 
gemensamma utgångspunkter i vattenfrågor i ett mellankommunalt/regionalt perspektiv. 
 
Översynen av förvaltningsplanen ska ske vart sjätte år. Översynen av den kommunala 
översiktsplanen ska ske vart fjärde år. Det innebär att översynen av förvaltningsplanen 
och den kommunala översiktsplanen inte är samordnade. I praktiken behöver det inte 
vara ett problem. Förändringarna i förvaltningsplanen bör på sikt bli mindre, allt 
eftersom vattenförhållandena stabiliseras och förbättras. Även om förvaltningsplanen 
är några år gammal bör den ändå förbli ett värdefullt underlag till den kommunala 
översiktsplaneringen. 
 
Detaljplaner och områdesbestämmelser reglerar och stadfäster användningen av marken och 
vattnet inom ett givet geografiskt område. Det innebära att gällande detaljplaner eller 
områdesbestämmelser kan komma att strida mot åtgärder och principer i ett nyupprättat 
åtgärdsprogram. Det måste vara angeläget att gällande planer enligt PBL behåller sin 
rättsverkan även då nya åtgärdsprogram arbetas fram och nya miljökvalitetsnormer inrättas. 
 
Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken får förmodligen en central betydelse i genomförandet 
av vattendirektivet. Enligt miljöbalken finns förutsättningar för att vattenmyndigheten får i 
uppdrag att, när behov föreligger, ta fram nya normer till skydd för vattenmiljöer. Det innebär 
i sin förlängning att länsstyrelsen har möjligheten enligt 12 kap. PBL att upphäva ett 
kommunalt beslut att anta t.ex. en ny detaljplan där gällande miljökvalitetsnormer åsidosatts. 
 
… medborgarna 
I Vattendirektivet står att ”medlemsstaterna skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga 
berörda parter i genomförandet av detta direktiv” och att medlemsstaterna skall göra visst 
angivet material ”tillgängligt för kommentarer från allmänheten, däribland användarna” (se 
kap E. Medborgarinflytande i PBL och Vattendirektivet). För att möjliggöra ett aktivt 



 43

deltagande och samråd föreskriver vattendirektivet att minst sex månader skall anslås för 
skriftliga kommentarer. Eftersom vattendirektivet inte i detalj reglerar medborgarnas 
medverkan vid upprättandet av förvaltningsplanen finns det möjligheter att ta till vara 
erfarenheter av samrådsförfaranden i den fysiska planeringen såsom t.ex. PBL. 
Medborgardeltagandet enligt PBL är reglerat på ett bra sätt. 
 
Medborgarnas deltagande enligt vattendirektivet liknar upplägget som PBL har när det 
gäller planer. Översiktsplanen som det strategiska dokumentet som inte går att 
överklaga kan liknas vid förvaltningsplanen. Detaljplanen som går att överklaga liknar 
till viss del det genomförandeinriktade åtgärdsprogrammet. Det är fortfarande oklart 
vad i åtgärdsprogrammen som skall gå att överklaga 
 
 
F. Sammanfattning 
Vattendirektivet och PBL har olika syften. Syftet med vattendirektivet är att skydda vatten. 
Syftet med PBL är bl.a. att pröva förutsättningarna för att ändra användningen av marken och 
vattnet. Det blir därför svårt att inarbeta vattendirektivet i den svenska plan- och 
bygglagstiftningen. Däremot kommer vattendirektivets regler och PBL att fungera sida vid 
sida. 
 
Kommunernas roll förändras inte till följd av vattendirektivet. Enligt vattendirektivet kommer 
en framtida vattenmyndighet inte vara beslutande när det gäller användningen av marken och 
vattnet. Däremot skall vattenmyndigheten ”främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett 
långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser”.  
 
Vattenmyndigheten kommer att ha en betydelsefull roll när det gäller att förbättra och skydda 
vatten. Sannolikt kommer myndigheten även att handlägga ärenden med vattenanknytning. 
Exempelvis kan tillstånd för olika typer av vattenverksamheter komma att handläggas av 
vattenmyndigheten. 
 
Förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen kommer att vara värdefulla och viktiga 
regionala planeringsunderlag för den kommunala fysiska planeringen. 
 
Bestämmelser om åtgärdsprogram finns i både vattendirektivet och miljöbalken. Det är 
sannolikt att vattendirektivets krav på åtgärdsprogram kopplas till miljöbalkens möjligheter 
att inrätta ett åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Enligt miljöbalken skall ett 
åtgärdsprogram upprättas om det behövs för att en miljökvalitetsnorm skall uppfyllas. Nya 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten öppnar för möjligheten att låta vattendirektivet 
bestämmelser verka genom miljöbalken. Eftersom det även finns ett krav i PBL att iaktta 
gällande miljökvalitetsnormer när man upprättar planer finns kopplingen mellan miljöbalken 
och PBL. Enligt PBL har länsstyrelsen möjlighet att upphäva ett kommunalt besluta att anta 
en detaljplan om gällande miljökvalitetsnormer inte iakttagits. Länken mellan vattendirektivet 
och PBL är alltså miljöbalkens bestämmelser om miljökvalitetsnormer.  
 
Vattendirektivet anger tydliga krav på allmänhetens medverkan i arbetet med 
förvaltningsplanen. Direktivet är inte lika tydligt när det gäller allmänhetens medverkan när 
ett åtgärdsprogram skall upprättas. Beroende av vilka krav på åtgärder som kan komma att 
införas i åtgärdsprogrammet, och som berör enskilda och företag, kommer motsvarande krav 
på samråd och möjligheter att överklaga åtgärdsprogrammet att bli aktuella. 


